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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.

Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowę boiska do siatkówki
plażowej oraz streetball i oświetlenia.
W zakresie jest także częściowa rozbiórka basenu (ścian i dna basenu wraz z oświetleniem
i opłotowaniem terenu wg. projektu zagospodarowania terenu).
Zakres mieści się na działkach gminnych o nr 1162/43 i 1161.
Zakres projektu obejmuje:
• zagospodarowanie terenu,
• boisko do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 19,55 x 11,57m (wraz z siatką)
• boisko do streetballu (asfaltowe) o wymiarach 10,00 x 15,00m (wraz z koszami do gry)
• oświetlenia boisk (ledowe)
• elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci itp.,
• ogrodzenie panelowe wraz z bramą i 3 furtkami wys. 2,0m w kolorze zielonym
z podmurówką betonową.
• piłkochwyt dł. 22,00m
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczeniu robót w obiektach budowlanych.
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zleceniu robót budowlanych
realizowanych ze środków poza budżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach
publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) .
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót załączonym do
Specyfikacji Technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami
i urządzeniami,
c) 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 dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozmieć niewielkie obiekty,
a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe
obiekt budowlany nie połączony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. 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 ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie 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.

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik
montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o
którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru
architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy 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 wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy prze to rozumieć organy
określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z późn. zm.)
1.4.21. 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.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy
organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.
1.4.25. 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.
1.4.26. 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.
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robót.
1.4.28. 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.
1.4.29. 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.
1.4.30. 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.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. 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.
1.4.34. 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.
1.4.35. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach.

1.5. Podstawa opracowania
- Podstawą wykonania niniejszego opracowania są:
- Umowa z Inwestorem,
- Projekt architektoniczno – budowlany,
- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w
materiałach informacyjnych od producentów i certyfikatach,
- Normy i przepisy techniczno – budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru
robót budowlanych i wykończeniowych (wykaz zawarto na końcu SST)
- Kosztorys inwestorski.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru działającym
każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym.
1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.6.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną,
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę
1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią 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, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 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 projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, o 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 dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową 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.
1.6.4 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,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną. Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie
budowy w terminie od
daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania do eksploatacji należy do Wykonawcy
robót.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez inspektora, tablic informacyjnych,
1.6.5 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 :
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) 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 :
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.,
c) możliwością powstania pożaru.
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 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.
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko,
wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania,
jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
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.
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy a
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru na koszt własny.
1.6.10. 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 nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Wykonawca powinien dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu technicznego
na swój koszt nie uwzględniany w kosztach inwestycji przez
Zamawiającego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca zapewni, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w
kaski , ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
- przeszkolenie zatrudnionych pracowników,
- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,
- przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój
brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu
umowy.
1.6.11. 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.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadawalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu

polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie
budowy.
1.6.12. 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 odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
musza być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania
robót, wykonawca przedłoży szczegółowa informację o źródle produkcji, zakupu lub
pozyskania tych materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelki materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca
przedstawi dokumentację, zawierające raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań jakościowych i ilościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora
nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem
ich jakości. W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni,
będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów

w czasie prowadzenia inspekcji oraz wolny dostęp w dowolnym czasie do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do
realizacji umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Jeżeli inspektor i Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. 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.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa 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 nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Materiały powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami:
• Certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną,
• Wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta,
• Informację o okresie przydatności do stosowania,
• Podstawowymi informacjami BHP i p.poż.
Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wbudowania
wykonawca powinien sprawdzić:
• Zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektowa,
• Kompletność i aktualność dokumentów,
• Wygląd zewnętrzny – kolor, stan zawilgocenia, zapach, itp. Wynik oględzin i sprawdzenia
powinien być odnotowany w dokumentach budowy.
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, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i

wskazaniach Inspektora nadzoru w 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 jego 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 jego akceptację przed
użyciem sprzętu.Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później
zmieniony 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 obciążeń 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 jago
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca
ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących
instalacji podziemnych, wynikłych z zastosowania niewłaściwego transportu.
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 projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 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. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów
uzyskać od Zamawiającego inspektora nadzoru zatwierdzenie tych materiałów,
przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i
dokumentacją techniczną.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
• sprawdzenia dokumentacji terenowo – prawnej (pozwolenie na budowę, jeżeli
jest wymagane, uzgodnienia, itp.),
• oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsca
składowania materiałów.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy 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, SST.
Program zapewnienia jakości powinien 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,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowokontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów,
- 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,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 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.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor
nadzoru będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują 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.
6.5. 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.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. 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 SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. 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),
2. 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). 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.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
•uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości
i harmonogramu robót,
•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,
•uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
•dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
•wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem z podaniem kto je
przeprowadzał,
•inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone.
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] 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 SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości 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.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] – [3],
następujące dokumenty :
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] 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 projektową 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 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 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 będą dostarczone przez
Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te i 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.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
szkicami umieszczonymi na karcie księgo obmiaru razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
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 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 zawierających 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 się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (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
i niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. 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 projektową 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 przypadku 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.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty :
• dokumentację powykonawcza, 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),

• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin 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 płatności
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego
w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe 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.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcę a zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora
nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami odbioru częściowego
robót. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół
odbioru końcowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
10.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowani i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
10.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
10.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10.4. 10.4. 10.4. 10.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów
i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
11. Przepisy związane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156 poz. 1118 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74, poz. 676), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, po. 679, z 2002 r. Dz.U.
Nr 8 poz. 71) 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 48 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej – tom
I.
Wszystkie inne normy i przepisy powołane w tekście ST.
UWAGA – w czasie realizacji inwestycji ważność będą posiadały normy i przepisy ważne
na moment realizacji inwestycji. Normy międzynarodowe omawiające poruszane
w dokumentacji technicznej czy ST można stosować na równych prawach z polskimi.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowę boiska do siatkówki
plażowej oraz streetball i oświetlenia.
W zakresie jest także częściowa rozbiórka basenu (ścian i dna basenu wraz z oświetleniem
i opłotowaniem terenu wg. projektu zagospodarowania terenu).
Zakres mieści się na działkach gminnych o nr 1162/43 i 1161.
Zakres projektu obejmuje:
• zagospodarowanie terenu,
• boisko do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 19,55 x 11,57m (wraz z siatką)
• boisko do streetballu (asfaltowe) o wymiarach 10,00 x 15,00m (wraz z koszami do gry)
• oświetlenia boisk (ledowe)
• elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci itp.,
• ogrodzenie panelowe wraz z bramą i 3 furtkami wys. 2,0m w kolorze zielonym
z podmurówką betonową.
• piłkochwyt dł. 22,00m
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót przewidzianych w projekcie.
2. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, materiałów, urządzeń i
sprzętów zgodnie ze ST w części ogólnej oraz warunków kontraktu. Obejmuje to także
organizację transportu w obrębie placu budowy.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania
ogólne jakie powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze robót
ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-B-06050.
3. Wykonanie robót
3.1 Zalecenia ogólne
Projekt organizacji placu budowy
Wykonawca przedstawi szczegółowy projekt organizacji placu budowy. Projekt powinien
objąć wszystkie metody, sprzęt, transport, składowanie, ochronę itp. Projekt organizacji
placu budowy podlega akceptacji Inspektora nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy
należy także uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami, urzędami,
firmami.
Dojazd do placu budowy

Projekt organizacji dojazdu do placu budowy zależy od lokalnych warunków, powinien być
do nich dostosowany i przedłożony Inspektorowi do akceptacji ze szczegółami projektu :
• Po istniejących drogach otwartych dla ruchu,
• Po tymczasowych drogach dojazdowych mieszczących się w obrębie placu budowy,
• Po tymczasowych drogach nie mieszczących się w obrębie placu budowy.
Akceptacja projektu zależeć będzie od środków bezpieczeństwa i ochrony robót,
pracowników i innych osób.

Granice robót
Roboty budowlane powinny być prowadzone w obrębie placu budowy jak określono w
projekcie, jeśli tymczasowe składowisko, obiekt, materiały mają być zlokalizowane poza
terenem budowy, Wykonawca zidentyfikuje wymagany obszar i czas użytkowania.
Kolizje
Jakiekolwiek istniejące urządzenia, które kolidują z wykonywanymi robotami muszą być
rozebrane i/lub przesunięte po uzyskaniu akceptacji od właściciela lub użytkownika.
Szczegóły kolizji muszą być zawarte w projektach.
Tablice informacyjne
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi
normami.
Szczegółowe projekty dotyczące proponowanych tablic informacyjnych powinny
być przedstawione do akceptacji Inspektorowi.
Ochrona środowiska
Zapewnienie środków ochrony środowiska powinno być zgodne z niniejszą ST oraz
dokumentacja projektowa.
Przywrócenie obszaru robót do stanu pierwotnego
Po zakończeniu robót wszystkie obiekty, drogi dojazdowe, składowiska powinny być
przywrócone do stanu z przed rozpoczęcia robót.
3.2. Prowadzenie robót
Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zlokalizować przebieg
kolidujących urządzeń podziemnych przez wykonanie przekopów kontrolnych. Przekopy
kontrolne należy wykonać ręcznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia
podziemnego z zachowaniem szczególnej ostrożności, skutecznie zabezpieczyć i
oznakować wykopy. Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane z zachowaniem obowiązujących przepisów
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Kontrola jakości robót

Kontroli Inspektora Nadzoru podlegają wszystkie materiały i wykonanie robót
zgodnie z warunkami kontraktu.
4.1. Kontrola wykonania robót ziemnych
a) Sprawdzenie dokumentacji technicznej
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację
techniczną i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne.
b) Kontrola robót przygotowawczych
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić , czy prace przygotowawcze
zostały wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami określonymi w normie PN-B-06050 :
1999.
c) Kontrola wykonania wykopów i ukopów
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem
i wymaganiami podanymi w normie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na :
• zabezpieczenie skarp wykopów,
• obudowę ścian wykopów,
• prawidłowość odwodnienia wykopu,
• dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończeni, rzędne,. Naruszenie struktury
dna wykopu),
W przypadku ukopu należy ocenić :
• stan równowagi skarp i zboczy,
• stan odwodnienia,• uporządkowanie terenu wokół ukopu.
5. Obmiar robót ziemnych
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót ziemnych
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po wcześniejszym powiadomieniu Inspektora, o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST 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 określoną w dokumentach
kontraktowych i wg ustaleń inspektora.
5.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
pozycjach przedmiarowych. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
5.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru będą zaakceptowane
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia i 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.

6. Odbiory robót
Odbiór robót obejmuje wszystkie składniki projektu wykonawców, zgodnie
z niniejszą ST. Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i wymaganiami ST, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
7. Podstawa płatności
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, kreślone dla tej roboty w ST i
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować :
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania
i transportu,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,8. Przepisy związane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004
r. 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),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

Wykonanie nawierzchni trawników, kruszywa (uzupełnienie gruntu)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki
betonowej w ramach realizacji zadania.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót przewidzianych w projekcie.
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczy robót związanych
z wykonaniem nawierzchni sportowych oraz wykonaniem chodników o nawierzchni
kostki betonowej . Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowej
stanowiącej część dokumentacji przetargowej składającą się z opisu technicznego oraz
części graficznej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w części ogólnej ST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i
normami. Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji. Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać
standardy określone w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodności oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji
Materiałami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji są:
• cement
• geowłóknina
• piasek
• tłuczeń kamienny 0-31mm
• żwir frakcjonowany
• beton
• taśma z tworzywa sztucznego

• obrzeża betonowe 8x25x100cm
• ziemia urodzajna - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
• nawozy mineralne
2.3. Składowanie materiałów
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania
technologiczne wykonania i montażu nawierzchni sportowych oraz innych elementów
wyposażenia boiska.
3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych, przygotowawczych, montażowych i
Wykończeniowych W zależności od potrzeb Wykonawca przystępując do
wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
− spycharki
− równiarki
− koparki
− koparko - ładowarki
− walec statyczny
− walec wibracyjny
− płyty wibracyjne
− ładowarki
− sprzętu do zagęszczania gruntu - ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg
− samochód dostawczy do 0,91
− samochód dostawczy do 5 t
− samochód samowyładowczy do 5 t
− samochód skrzyniowy 5-10t
− zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100m 3 /h
− żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t
− piły do ciecia elementów betonowych
− glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− sprzęt pomiarowy
− sprzęt do wykonania i montażu nawierzchni sportowych zgodnie z specyfikacją dostawcy
nawierzchni.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i
warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce
przepisów, jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie
budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie
ich wymaganej jakości.
4.2. Transport kruszywa
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.
4.3. Transport obrzeży 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
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót,
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Roboty przygotowawcze
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia boiska sportowego oraz
bieżni, trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadkowych i
kołków krawędziowych.
W miejscach dostępnych, ale nie narażonych na zniszczenie powinny być ustalone repery
robocze nawiązane do sieci państwowej.
5.3. Roboty ziemne
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora nadzoru .Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.
O ile Inspektora nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów,
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest
zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.3.1. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,03.
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do
wartości Is.
5.3.2. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość
warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
5.4.1. Warunki przystąpienia 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.
5.4.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 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 Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce
zabezpieczone przez Wykonawcę.
5.4.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
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 Is = 1.03. 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 niż Is = 1,03. Wskaźnik zagęszczenia
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 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 moŜna 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.
5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie 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 Inspektora nadzoru. 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 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności
podbudowy założonemu w projekcie.
5.5.4. 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.
5.5. Betonowe obrzeża chodnikowe
5.6.1. Wykonanie ław
Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.6.2. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych wykonuje się na podsypce cementowo piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 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.
5.7. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej.
5.7.1. Podbudowa
Podbudowę należy wykonać z tłucznia kamiennego frakcji 30-40mm. Podbudowa
powinna być zagęszczona i wyprofilowana.
5.7.2.Układanie nawierzchni żwirowych
Na przygotowanej podbudowie z tłucznia kamiennego frakcji 30-40mm, należy rozścielić
warstwę nawierzchni z żwiru płukanego. Wykonywaną nawierzchnię należy oddzielić od
terenów zielonych za pomocą taśmy plastikowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, której celem jest
sprawdzenie wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami
poszczególnych norm.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty i
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest
zobowiązany określić jakość materiałów przedkładając do oceny Inspektora nadzoru
próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.6.3.
Kontrola, pomiary i badania
6.3.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i
SST. W czasie kontroli
szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w ST.
6.3.2 Profilowanie i zgęszczenie podłoża
Sprawdzenie wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża polega na kontrolowaniu
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
• Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej
o więcej niż +10 cm i -5 cm.
• Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
• Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
• Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
• Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
• Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
• Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niż ± 5 cm
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża).
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w ST powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.4 Podbudowa z kruszyw
6.4.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru
6.4.2. 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].
6.4.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN77/8931-12 [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 Inspektora nadzoru. 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.
6.4.4. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w ST.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża polega na kontrolowaniu
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
• 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.
• 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.
• Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
• Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 0 cm, -1 cm.
• Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.
• Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
• 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.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w
ST powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej
10 cm, 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.
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.
Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez
Wykonawcę podbudowy.
6.5. Betonowe obrzeża chodnikowe
6.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.. 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.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ułożenia obrzeży betonowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST:
a) koryta pod podsypkę (ławę)
b)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.
6.6. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodników o nawierzchni polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST.
6.8. Trawniki
6.8.1. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,- wymiany gleby jałowej na ziemię
urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
6.8.2. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
Zasady postępowania z wadami wykonanych robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na właściwe, na własny koszt.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Roboty ziemne
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
7.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
7.3. Podbudowa z kruszyw
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
7.4. Betonowe obrzeża chodnikowe
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
7.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Jednostką obmiarową jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika o nawierzchni
kostki betonowej.
7.6. Trawniki
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania plantowania powierzchni gruntu
- m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania skarp wraz z obsianiem trawą
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Roboty ziemne

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.3. Podbudowa z kruszyw
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.4. Betonowe obrzeża chodnikowe
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
8.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża,
− wykonanie podbudowy,
8.6. Trawniki
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Roboty ziemne
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
• zagęszczenie powierzchni wykopu ,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w
specyfikacji technicznej,
• rozplantowanie urobku na odkładzie ,

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
• rekultywację terenu.
9.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
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.
9.3. Podbudowa z kruszyw
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszyw obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dowiezienie materiału i jego wbudowanie,
• profilowanie, zagęszczenie, utrzymanie podbudowy, przeprowadzenie pomiarów i
badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.4. Obrzeża chodnikowe
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie koryta,
• wykonanie ławy
• rozścielenie i ubicie podsypki,
• ustawienie obrzeża,
• wypełnienie spoin,
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• wykonanie koryta,
• wykonanie warstwy podbudowy
• wykonanie nawierzchni
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.6. Trawniki
Cena wykonania m2 plantowania powierzchni gruntu obejmuje:
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,
• wyrównanie nierówności terenu wraz z przerzutem gruntu,
• zagęszczenie
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

• zakładanie trawników,
• pielęgnację trawników w okresie do pierwszych przymrozków w roku
nasadzenia:
podlewanie, koszenie,
• nawożenie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Roboty ziemne
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . świr i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10.3. Podbudowa z kruszyw
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego4. PN-B06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
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. świr 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
10.4. Obrzeża chodnikowe
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10.5. Trawniki
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni sportowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót przewidzianych w projekcie.
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczy robót związanych
z wykonaniem nawierzchni sportowych oraz wykonaniem chodników o nawierzchni
kostki betonowej . Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowej
stanowiącej część dokumentacji przetargowej składającą się z opisu technicznego oraz
części graficznej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w części ogólnej ST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami
i normami. Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji. Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać
standardy określone w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodności oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji
Materiałami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji są:
• cement
• geowłóknina
• piasek
• tłuczeń kamienny 0-31mm
• żwir frakcjonowany
• beton
• taśma z tworzywa sztucznego
• obrzeża betonowe 8x25x100cm
• trawa syntetyczna
• nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk

• nawierzchnia asfaltowa
• ziemia urodzajna - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
• gotowa mieszanka traw
• nawozy mineralne
2.3. Składowanie materiałów
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania
technologiczne wykonania i montażu nawierzchni sportowych oraz innych elementów
wyposażenia boiska.
3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych, przygotowawczych, montażowych i
Wykończeniowych W zależności od potrzeb Wykonawca przystępując do
wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
− spycharki
− równiarki
− koparki
− koparko - ładowarki
− walec statyczny
− walec wibracyjny
− płyty wibracyjne
− ładowarki
− sprzętu do zagęszczania gruntu - ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg
− samochód dostawczy do 0,91
− samochód dostawczy do 5 t
− samochód samowyładowczy do 5 t
− samochód skrzyniowy 5-10t
− zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100m 3 /h
− żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t
− piły do ciecia elementów betonowych
− glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− sprzęt pomiarowy
− sprzęt do wykonania i montażu nawierzchni sportowych zgodnie z specyfikacją dostawcy
nawierzchni.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i
warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce
przepisów,
jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy.
Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie ich
wymaganej jakości.
4.2. Transport kruszywa
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.
4.3. Transport obrzeży 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.
4.4. Nawierzchnie sportowe
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót,
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Roboty przygotowawcze
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia boiska sportowego oraz
bieżni, trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadkowych i
kołków krawędziowych.
W miejscach dostępnych, ale nie narażonych na zniszczenie powinny być ustalone repery
robocze nawiązane do sieci państwowej.
5.3. Roboty ziemne
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody

Inspektora nadzoru .Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.
O ile Inspektora nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów,
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest
zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
5.3.1. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,03.
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do
wartości Is.
5.3.2. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość
warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
a. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
5.4.1. Warunki przystąpienia 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.
5.4.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 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 Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce
zabezpieczone przez Wykonawcę.

5.4.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
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 Is = 1.03. 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 niż Is = 1,03. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 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.
b. Podbudowa z kruszyw
5.5.1 Przygotowanie podłoża
Warunki przygotowania podłoża podano w punkcie 5.3 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji
technicznej.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Geowłókninę można układać ręcznie, za pomocą żurawia
lub przez rozwijanie ze szpuli. Po ułożeniu, jak również przy silnym wietrze w czasie
układania, geowłókninę należy chronić przed podrywaniem, przytwierdzając je za pomocą
kołków mocujących lub obciążając punktowo materiałem, który ma być na nich ułożony lub
w inny sposób, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stałe mocowanie
geosyntetyków do gruntu, można tego dokonać np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa
sztucznego), klamrami lub gwoździami wbijanymi przez podkładkę w paliki uprzednio
umieszczone w gruncie. Przy układaniu geosyntetyków należy unikać
jakichkolwiek przeciągań lub przesunięć rozwiniętej beli, mogących spowodować
uszkodzenie materiału. Połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane
zgodnie z zaleceniami producenta geotekstyliów, w postaci: luźnego zakładu o ustalonej
jego szerokości lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.
PodłoŜe powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru protokółem odbioru.

Parametry geowłókniny
Należy zastosować geowłókninę o parametrach nie gorszych niż:
Masa powierzchniowa g/m2 ok. 190
Klasa wg międzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3
Siła przy przebiciu (metoda CBR) N 1900
Wytrzymałość na rozciąganie:
- wzdłuż pasma wyrobu 10,0 kN/m
- wszerz pasma wyrobu11,0 kN/m
Wydłużenie względne:
- wzdłuż pasma wyrobu55%
- wszerz pasma wyrobu70%
Geosyntetyk powinien charakteryzować się w zakresie transportu wody następującymi
parametrami:
Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu m/s 0,12
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i
nacisku 20kPa m2/s*10^7 35,5
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i
nacisku 100kPa m2/s*10^7 10,5
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0 i
nacisku 200kPa m2/s*10^7 7
Umowny wymiar porów O 90% (ISO 12956) µm 100(+/-30)
UWAGA: wykonać zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem dostawcy technologii.
5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie 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 Inspektora nadzoru. 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 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności
podbudowy założonemu w projekcie.
5.5.4. 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.
c. Betonowe obrzeża chodnikowe
5.6.1. Wykonanie ław
Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.6.2. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych wykonuje się na podsypce cementowo piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 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.

5.7. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej.
5.7.1. Podbudowa
Podbudowę należy wykonać z tłucznia kamiennego frakcji 30-40mm. Podbudowa
powinna być zagęszczona i wyprofilowana.
5.7.2.Układanie nawierzchni żwirowych
Na przygotowanej podbudowie z tłucznia kamiennego frakcji 30-40mm, należy rozścielić
warstwę nawierzchni z żwiru płukanego. Wykonywaną nawierzchnię należy oddzielić od
terenów zielonych za pomocą taśmy plastikowej.
d.

Nawierzchnia sportowa (boisko)– poliuretan

5.8.1. Materiał
Jako nawierzchnię sportową boiska przyjmuje się nawierzchnię z poliuretanu o
następujących parametrach
Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze ceglastym ( jasno zielonym, jasno żółtym ) według
planu zagospodarowania terenu.

Podkład z warstwy typu ET (mieszanina drobnego kruszywa łamanego, granulatu EPDM i
lepiszcza poliuretanowego) o grubości 35 mm. Warstwa pośrednia elastyczna o grubości
min. 12 mm z granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego.
Warstwa użytkowa o grubości min. 14 mm (system natryskowy - lepiszcze poliuretanowe z
domieszką granulatu EPDM). Linie segregacyjne o szerokości 5 cm w kolorze białym
(boisko do piłki siatkowej, koszykówki oraz bieżnia) oraz ciemno- żółtym (boisko do piłki
ręcznej) wg. kolorystyki na planie zagospodarowania terenu.
Linie nanoszone specjalistyczną farbą poliuretanową.
Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadać następujące dokumenty:
- atest higieniczny PZH
- raport z badań specjalistycznego laboratorium sportowego
potwierdzający wymagane parametry
- karta techniczna potwierdzona przez producenta
- autoryzacja producenta z potwierdzeniem okresu gwarancji
UWAGA: wykonać zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem dostawcy technologii.
Szczegółowy opis podany w specyfikacji technicznej – rozdział „Nawierzchnia
poliuretanowa”
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, której celem jest
sprawdzenie wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami
poszczególnych norm.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty i
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest
zobowiązany określić jakość materiałów przedkładając do oceny Inspektora nadzoru
próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.6.3.
Kontrola, pomiary i badania
6.3.1 Roboty ziemne
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i
SST. W czasie kontroli
szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w ST.
6.3.2 Profilowanie i zgęszczenie podłoża

Sprawdzenie wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża polega na kontrolowaniu
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
• Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej
o więcej niż +10 cm i -5 cm.
• Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
• Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
• Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
• Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
• Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
• Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niż ± 5 cm
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża).
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w ST powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.4 Podbudowa z kruszyw
6.4.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru
6.4.2. 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].
6.4.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN77/8931-12 [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 Inspektora nadzoru. 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.
6.4.4. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w ST.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża polega na kontrolowaniu
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
• 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.
• 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.
• Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
• Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 0 cm, -1 cm.
• Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.
• Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
• 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.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w
ST powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej
10 cm, 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.
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.
Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez
Wykonawcę podbudowy.
6.5. Betonowe obrzeża chodnikowe
6.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.. 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.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ułożenia obrzeży betonowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST:
a) koryta pod podsypkę (ławę)
b)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.
6.6. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodników o nawierzchni polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST.
6.7. Nawierzchnie sportowe
Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni polega na sprawdzeniu:
- wykonania nawierzchni zgodnie z projektem i warunkami producenta przyjętego systemu,
- równości podłużnej i poprzecznej,
- wymiarów geometrycznych,
6.8. Trawniki
6.8.1. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,- wymiany gleby jałowej na ziemię
urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

- ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
6.8.2. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
Zasady postępowania z wadami wykonanych robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na właściwe, na własny koszt.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Roboty ziemne
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
7.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
7.3. Podbudowa z kruszyw
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
7.4. Betonowe obrzeża chodnikowe
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
7.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Jednostką obmiarową jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika o nawierzchni
kostki betonowej.
7.6. Nawierzchnie sportowe
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni.
7.7. Trawniki
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania plantowania powierzchni gruntu
- m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania skarp wraz z obsianiem trawą
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Roboty ziemne

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.3. Podbudowa z kruszyw
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.4. Betonowe obrzeża chodnikowe
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
8.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża,
− wykonanie podbudowy,
8.6. Nawierzchnie sportowe
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.7. Trawniki
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Roboty ziemne
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
• zagęszczenie powierzchni wykopu ,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w
specyfikacji technicznej,
• rozplantowanie urobku na odkładzie ,
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
• rekultywację terenu.
9.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
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.
9.3. Podbudowa z kruszyw
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszyw obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dowiezienie materiału i jego wbudowanie,
• profilowanie, zagęszczenie, utrzymanie podbudowy, przeprowadzenie pomiarów i
badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.4. Obrzeża chodnikowe
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie koryta,
• wykonanie ławy
• rozścielenie i ubicie podsypki,
• ustawienie obrzeża,
• wypełnienie spoin,
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• wykonanie koryta,
• wykonanie warstwy podbudowy
• wykonanie nawierzchni
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.6. Nawierzchnie sportowe
Cena wykonania m2 wykonania nawierzchni obejmuje:
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz i przygotowanie materiałów

• wyrównanie nierówności przygotowanej podbudowy,
• wykonanie nawierzchni,
• roboty porządkowe i towarzyszące,
9.7. Trawniki
Cena wykonania m2 plantowania powierzchni gruntu obejmuje:
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,
• wyrównanie nierówności terenu wraz z przerzutem gruntu,
• zagęszczenie
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
• zakładanie trawników,
• pielęgnację trawników w okresie do pierwszych przymrozków w roku
nasadzenia:
podlewanie, koszenie,
• nawożenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Roboty ziemne
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . świr i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10.3. Podbudowa z kruszyw
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego4. PN-B06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
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 śużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. świr 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 uŜytku. 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
10.4. Obrzeża chodnikowe
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
10.5. Trawniki
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB) jest wykonanie robót fundamentowych, które zostaną
wykonane w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią część
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowy i należy je stosować w zalecaniu i wykonaniu
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- Wykonania konstrukcji żelbetowych monolitycznych fundamentowych
Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi PN.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 00.00.00
2. MATERIAŁY
Beton C20/25, C30/37
Składniki betonu
Cement
1. Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach
państwowych.
2. Cementy importowane mogą być użyte do betonów po zakwalifikowaniu ich do
odpowiedniej marki i rodzaju
wg norm państwowych.
3. Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed
zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z cementami innych marek i rodzajów.
4. Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien
być dłuższy niż:
- 30 dni przy cementach szybko-twardniejących,
- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyżej,
- 3 miesiące przy innych rodzajach cementu.
5. Zastosowanie cementu określonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.
6. Zastosowanie poszczególnych rodzajów cementu podano w tab. 6-2.
7. Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem
jakości, powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający łatwe ich
rozróżnienie. Cementy dostarczane luzem, a różniące się rodzajem, marką oraz
świadectwem jakości, powinny być składowane w oddzielnych silosach.
Silosy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu.
Zastosowanie marki cementu portlandzkiego w zależności od klasy betonu
Kruszywa
1. Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi.
2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych

i jednorodność uziarnienia.
3. Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu.
4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody,
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Zalecane uziarnienie
kruszyw: drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2 mm).
5. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące
przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.
6. W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być
mniejszy od: - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, - 3/4
odległości w świetle między prętami leżącymi
w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
7. Kruszywo grube do betonu o określonej marce mrozoodporności lub marce
wodoszczelności powinno mieć odporność na działanie mrozu nie większą niż 2%.
8. Kruszywa do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją,
gatunkiem i marką) należy magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od
siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć składowanie kruszywa przed zmieszaniem.
9. Kruszywa wielofrakcyine z różnych dostaw, ale tego samego asortymentu, można
magazynować w jednym usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2 mm nie różni się
więcej niż: o 10%.
10. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokość
pojedynczej pryzmy nie powinna przekraczać 5 m, przy czym nie ogranicza się wielkości
usypiska.
11. Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
Do produkcji betonu należy używać wody o właściwościach określonych w normach
państwowych.
3. SPRZĘT
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB 00.00.00. Wymagania ogólne.
Zakład Produkcji Betonów, Betoniarki na budowie
Dozowanie składników
1. Składniki betonu powinny być dozowane wg masy (z wyjątkiem wody).
2. Celem dokładnego dozowania zaleca się stosowanie dozowania dwuetapowego, w którym
najpierw jest oddana w sposób przybliżony (przy szybkim podawaniu materiałów) znaczna
część materiału w krótkim czasie, a następnie powoli i dokładnie pozostała niewielka część.
Objętość składników jednego zarobu nie powinna być mniejsza niż 0,9 pojemności
betoniarki, w której te składniki maję być mieszane.
4. TRANSPORT
Ogólne zasady transportu:
1.Śśrodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania
się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku
wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.

2. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do
miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy
ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w
chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej receptor może wynosić ± 1 cm przy stosowaniu
stożka opadowego.
4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania :
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w
razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego
ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.
Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą
ludzką
1.Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszających jest w czasie jazdy
powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następować bezpośrednio
nad miejscem jej ułożenia tub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu betonowanej
konstrukcji tub jej elementu.
2. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni,
jeżeli dalszy transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników
kołowych (japonek), za pomocą, których mieszanka jest transportowana na miejsce jej
ułożenia.
3. Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników
zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i
przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki
betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia.
4. Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
5. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce
ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym, że napełnianie tych urządzeń
powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.
Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych
1. Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy
odległości do 300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki
betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania.
2. Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu
pionowym możliwie najmniejszej liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne.
3. Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa używanego do
przygotowania mieszanki betonowej.
4. Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące
powinno być zbadane na ciśnienie hydrauliczne.
5. Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i
skorygowane na podstawie próbnych przepompowań.

5. WYKONANIE ROBÓT
Podłoże pod fundamenty
1. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu.

2. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób
przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych
wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny
fundamentów.
3. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować
podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. W razie
konieczności zastosowania grubszej warstwy należy - w porozumieniu z nadzorem
autorskim (projektantem obiektu) - sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych różnic w
osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów.
4. Wyrównanie podłoża pod stopę fundamentową podsypkę piaskowo-żwirową
powinno być wykonywane z czystego piasku o uziemieniu średnim lub grubym albo z
pospółki piaskowej lub żwiru.
5. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać
warstwami i zagęścić. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna
być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej
powierzchni.
6. W przypadku fundamentu na podłożu gruntowym plastycznym należy górną warstwę
podłoża o grubości 10 cm usunąć i zastąpić podsypkę piaskową lub betonem,
jednofrakcyjnym, które ułatwią zespolenie i usztywnienie podłoża pod fundamentem.
7. W razie konieczności wykonania fundamentów na gruntach lessowych o strukturze
nietrwałej należy podłoże zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę żwiru lub tłucznia na
grubość ok. 5-10 cm, a na niej ułożyć warstwę chudego betonu o grubości 10-15 cm.
15 Ponadto podłoże to należy zabezpieczyć na całej powierzchni dna
wykopu przed napływem wód opadowych i powierzchniowych
Deskowania fundamentów
1. Deskowania indywidualne law lub stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz
zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek
grubości 38 mm lub bali 50 mm.
2. Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ścianę
wykopu w celu przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze
wewnętrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione
kolkami wbitymi w grunt na głębokość ok. 0,6 m, a górę kleszczami
przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.
3. Zaleca się dla oszczędności drewna stabilizować tarcze za pomocą chomąt
stalowych przy jednoczesnym wstawieniu pomiędzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze
względów technicznych i ekonomicznych zaleca się deskowania systemowe (np. Sląsk
lub Acrow). Zestaw elementów deskowania systemowego powinien
zawierać elementy umożliwiające wykonywanie law o przekroju prostokątnym oraz
elementy uzupełniające wsporcze, które umożliwiają betonowanie ław o przekroju
schodkowym.
4. Zestawem elementów deskowania systemowego można wykonywać stopy
fundamentowe pod słupy pod warunkiem kolejnego wykonywania deskowania każdego
stopnia stopy. Każdy wyższy stopień stopy może być deskowany dopiero po uzyskaniu
przez beton niższego stopnia dostatecznej wytrzymałości na ściskanie (ok. 10-12,5 MPa).
Ławy, stopy i ściany fundamentowe
1. Ściany, lawy betonowe i lawy i stopy żelbetowe powinny być wykonywane wtedy,
gdy stosowanie ław z innego rodzaju materiałów jest nieekonomiczne lub technicznie
niewskazane oraz gdy fundament znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej.

2. Ławy żelbetowe powinny być wykonywane w przypadkach:
- występowania niejednorodnego gruntu w podłożu i możliwości wystąpienia
nierównomiernego osiadania fundamentów pod ciężarem obiektu budowlanego,
- stosowania ław ciągłych pod rzędy słupów,
- posadowienia obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli.
3. Ławy betonowe i żelbetowe symetryczne lub niesymetryczne mogę być o
przekroju prostokątnym, a przy grubości lawy większej niż 50 cm mogę mieć ścięte górne
narożniki. Pochylenie bocznych krawędzi ław
przyjmuje się zazwyczaj 1:1 do I : 1,5, przy czym stosunek h : s - pochylenia skosu krawędzi
powinien być tak dobrany, aby naprężenia rozciągające przy zginaniu poprzecznym
odsadzki nie przekroczyły granicznej wytrzymałości obliczeniowej dla konstrukcji z betonu.
Gdy h: s jest mniejsza od 1, to:
- należy szerokość odsadzek (występów) ław zbroić zgodnie z wynikami obliczeń
statycznych, jak wsporniki pracujące na zginanie,
- zbrojenie podłużne ław żelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajów fundamentów
bezpośrednich powinno być wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12
mm, a średnica strzemion nie powinna być mniejsza niż 6 mm; otulenie prętów
zbrojeniowych betonem powinno wynosić, co najmniej 5 cm.
4. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić
przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia
betonowania w warunkach, gdy temperatura
otoczenia że spada poniżej + 10'C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas
ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu
uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej dniowej wytrzymałości na ściskanie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w STWiORB 00.00.00
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-68/B-1 0020
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB 00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB 00.00.00
Sprawdzeniu podlegają:.
- zgodność wykonania robót z projektem
- jakość wykonanych robót
W wyniku odbioru należy:
- dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy
uznać za zgodne z
wymaganiami PN-68/B10020, PB i STWiORB
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB 00.00.00
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokółem częściowego odbioru
elementów robót.
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie:
- robót wymienionych w pkt. 5

- czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków
bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska
- uporządkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizację materiał z rozbiórki.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe.
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych
• PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek
• PN-88/B-06250 Beton zwykły
• PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych
• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie
• PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidla typu N
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
• PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych
• PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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Budowa piłkochwytu
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót.
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych
w projekcie.
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczy robót związanych
z budową piłkochwytu. Piłkochwyt należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową stanowiącą część dokumentacji przetargowej składającą się z opisu
technicznego oraz części graficznej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami
i normami. Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji. Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać
standardy określone w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodności oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji
Materiałami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji są:
• Beton na fundament słupków - beton klasy B15 – wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
• Słupy z profili zamkniętych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo RAL 6005
(zielony) o wymiarach przekroju zgodnie z dokumentacją projektową - 80x60mm
• Zastrzały z profili zamkniętych ocynkowanych malowanych proszkowo RAL 6005
(zielony)
o wymiarach przekroju zgodnie z dokumentacją projektową - 60x60mm
• Siatka polipropylenowa grubości 4mm o oczku 4,5x4,5cm w kolorze zielonym,
• Linka stalowa o średnicy 3,2mm – do naciągu siatki piłkochwytu.

• Panele ogrodzeniowe o profilu NYLOFOR
2. Panel o wymiarach 2500x2030mm (szer/wys) malowany proszkowo w kolorze zielonym
na RAL 6005, 2.3. Składowanie materiałów
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt wykorzystany do wykonania piłkochwytu musi odpowiadać wymaganiom
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych związanych,
jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.
Roboty związane z budową piłkochwytu będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego.
3.2. W zależności od potrzeb Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• samochód dostawczy do 0,91
• samochód dostawczy do 5 t
• samochód samowyładowczy do 5 t
• łopaty
• taczki
• poziomica
• miarka zwijana
• sznurek murarski
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce
przepisów, jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie
budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie
ich wymaganej jakości.
4.2. Transport elementów piłkochwytu
Elementy piłkochwytu słupki, zastrzały, siatkę polipropylenową, linkę stalową należy
przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta dowolnymi środkami
transportowymi.
Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót,
uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Roboty przygotowawcze
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebiegu
piłkochwytu, trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadkowych
i kołków krawędziowych.
W miejscach dostępnych, ale nie narażonych na zniszczenie powinny być ustalone repery
robocze nawiązane do sieci państwowej.
5.3. Roboty montażowe
Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z
ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji. Wykop (otwory) pod fundamenty słupków
powinny znajdować się na wytyczonej trasie piłkochwytu i posiadać wymiary - 0,50x0,50 m
i głębokość 1,15 m. Otwory należy wykonać w rozstawie osiowym podanym w
dokumentacji projektowej. Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy B 15 „na
mokro” w wykonanych otworach. Na dnie otworów należy wykonać
podsypkę piaskową o grubości 5cm. Wykonaną podsypkę naleŜy zagęścić ręcznie przed
betonowaniem.
Przed betonowaniem należy w otworach umieścić słupki. Montaż zastrzałów
oraz siatki polipropylenowej do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
Siatkę polipropylenową należy zamocować na słupkach za pomocą naciągniętej
linki stalowej o średnicy 3,2mm.W piłkochwycie tzw. zespolonym dolną część
piłkochwytu należy zabudować panelami ogrodzeniowymi
NYLOFOR 2. Panel o wymiarach 2500x2030mm (szer/wys) malowany proszkowo w
kolorze zielonym na RAL 6002 lub 6005. Panele należy mocować zgodnie z instrukcją
producenta, stosując systemowe śruby i łączniki.
Po wykonaniu montażu paneli ogrodzeniowych wykonać montaż siatki polipropylenowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, której celem jest
sprawdzenie wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami
poszczególnych norm.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania piłkochwytu muszą odpowiadać
wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobatę
techniczną, certyfikaty i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem
budowy piłkochwytu Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów
przedkładając do oceny Inspektora nadzoru próbki materiałów, które ma
zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.
6.3. Kontrola, pomiary i badania
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Inspektora
nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
• sprawdzenie poprawności wykonania wykopów,
• sprawdzenie wykonania podsypki piaskowej pod stopy fundamentowe
• sprawdzenie prawidłowość wykonania fundamentów słupków,
• sprawdzenie poprawność ustawienia słupków,
• prawidłowość montażu siatki polipropylenowej,
• prawidłowość montaż u paneli ogrodzeniowych
6.4. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na
własny koszt.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanego piłkochwytu.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa obejmuje:
- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopów pod fundamenty słupków,
- wytworzenie betonu,
- wykonanie fundamentów,
- osadzenie słupków,
- montaż siatki polipropylenowej,
- przeprowadzenie pomiarów i badań,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Obowiązujące normy krajowe, odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez
polskie prawodawstwo.

USUNIĘCIE KRZEWÓW
kod CPV – 45233226-9

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z usunięciem krzewów w ramach projektu zagospodarowania
terenu.
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 objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu usunięcia
krzaków, w ramach robót
przygotowawczych.
Roboty obejmują:
- karczowanie krzewów z odwozem ich gałęzi i korzeni.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M –
00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST
oraz poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
- Nie występują.
3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M – 00.00.00.
3.2. Sprzęt do usuwania krzaków.
Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzaków należy stosować:
- piły mechaniczne;
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia;
- spycharki;
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M – 00.00.00.
4.2. Transport.
Pnie oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.
5.2. Zasady oczyszczenia terenu z krzaków.
Roboty związane z usunięciem krzaków, obejmują:
- wycięcie i wykarczowanie krzaków;
- wywiezie wyciętych krzaków poza teren budowy, na wskazane miejsce,
- zasypanie dołów

- ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Teren pod budowę ciągów pieszych i parkingu, w miejscach dokopów i w innych miejscach,
wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na
wycięcie krzaków powinna być
uzyskana przez Zamawiającego. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt
przeznaczony jest do
wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć
korzenie, tak aby zawartość
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy, nie przekraczała
2%. W miejscach
nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości
do 60 cm poniżej niwelety
robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w pkt. 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót,
nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jeżeli roślinność,
która ma być zastosowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to winna
ona być odtworzona na
jego koszt, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie krzaków.
Pnie krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za
wyjątkiem następujących
przypadków:
a/ W obrębie nasypów – jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu
w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 m od powierzchni projektowanej korony ciągu lub
powierzchni skarp nasypu. Pnie pozostawione pod
nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe
odstępstwo od ogólnej zasady, wymaga karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę
nasypu;
b/ W obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku
pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem
przydatnym do budowy nasypów
i zagęścić, zgodnie z wymogami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. Doły w
obrębie przewidzianych
wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami
Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą
specjalistycznego sprzętu,
to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne
pozostałości po przeróbce
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie
roślinności usuniętej w czasie

robót przygotowawczych, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z
zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się
stosowanie technologii, umożliwiających intensywne
spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dołach z
wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być
całkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlących się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły
Wykonawcę do odstąpienia
od spalania lub jego przerwania, nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w
prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usunąć go w inne miejsce tymczasowego składowania lub inne
miejsce zaakceptowane przez
Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być
usunięte przez Wykonawcę
z terenu budowy. Jeżeli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na
terenie budowy, to powinny
one być układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwa gruntu o
grubości co najmniej 30 cm i
powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą
być zakopywane pod rowami
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód
powierzchniowych.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu krzaków.
d) Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia
roślinności, wykarczowania korzeni i
zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie
wymagania określone w
SST D-02.00.00. „Roboty ziemne”.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M – 00.00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:
- dla krzewów - hektar
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, podlega sprawdzenie dołów po
wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.
9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M –00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy:
- karczowanie krzaków, z odwozem pni, gałęzi i korzeni.
Cena wykonania robót obejmuje:
- wycięcie i wykarczowanie krzaków;
- wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną,
względnie spalenie na miejscu
pozostałości po wykarczowaniu;
- zasypanie dołów;
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy wiązane.
Nie występują.

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I (LUB) DARNINY
kod CPV – 45111210-0

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych ze zdjęciem humusu i darniny, na ciągach pieszych, miejscach
wydzielonych pod małą architekturę i rekreację (np. krąg ogniskowy, siłownia zewnętrzna,
grill, budynek gospodarczy, altana itp.), parking, plac utwardzony w południowej części
działki.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zdjęcia
humusu i darniny i obejmują:
- zdjęcie humusu i darni, grubości 10 cm, z odwozem na odkład, na odl. do 1 km.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, polskimi
normami i definicjami, podanymi w
SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.
2. Materiały (grunty).
Nie występują.
3. Sprzęt.
Ogólne zastosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który gwarantuje
zachowanie wymagań
jakościowych.
Do wykonania robót należy stosować:
- spycharki;
- równiarki;

- łopaty, szpadle i inne narzędzia do robót ręcznych, w miejscach gdzie wykonanie
mechaniczne nie jest możliwe;
- koparki i samochody do transportu humusu i darniny.
Użyty sprzęt powinien być sprawny technicznie i być akceptowany przez Inżyniera.
Wykonawca powinien wykonywać
roboty przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
SST. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. Inżynier poleci usunąć
z placu budowy sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych robót.
4. Transport.
Ogólne warunki transportu podano w D-M-00.00.00.
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek i spycharek oraz środkami
transportowymi.
Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Zdjęcie darniny i humusu, ma na celu usunięcie części roślinnych, w miejscach
przewidzianych na wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu.
Humus należy zdejmować przy pomocy spycharek i równiarek. W miejscach, gdzie
wykonanie mechaniczne nie jest możliwe, roboty należy wykonać ręcznie. Zdjęta warstwę
humusu należy hałdować, co pewien odcinek, skąd będzie on ładowany koparkami na
samochody i wywożony na odkład lub na miejsce nowego wbudowania. Zagospodarowanie
zdjętego humusu powinno być zgodne z dokumentacją lub wskazaniami Inżyniera. Nie
należy zdejmować humusu w czasie opadów deszczu lub bezpośrednio po nich.
5.3. Zdjęcie darniny.
W przypadku konieczności zdjęcia darniny, roboty te należy wykonać w taki sposób, aby jej
nie uszkodzić i przechować ją w odpowiednich warunkach, do czasu ponownego
wbudowania. Miejsca składowania darniny powinny być określone w projekcje technicznym
lub wskazane przez Inżyniera. Przed zdjęciem darniny należy skosić wysokie trawy.
Darninę należy ciąć w prostokątne pasy, o szerokości 0,30 m i długości 1,50 do 2,50 m lub
kwadraty o boku 0,30 m.
Grubość płatów darniny powinna wynosić 5 – 10 cm. W przypadku ponownego
wbudowania zdjętej darniny, należy dążyć do jak najszybszego jej wbudowania. Darninę
można magazynować w pryzmach. W porze rozwoju roślin, darninę należy składować trawą
do dołu, a w pozostałym okresie układać warstwami, na przemian trawą do góry i trawą do
dołu. Czas składowania darniny nie może przekroczyć 4 tygodni.
6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera
oraz na wizualnej ocenie kompletności usunięcia darniny i humusu.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni zdjętego humusu lub darniny. Obmiaru dokonuje
się na budowie, w obecności Inżyniera.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

Inżynier oceni jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową
i SST i na tej podstawie dokona odbioru robót.
9. Podstawa płatności.
Płatność za 1 m2 wykonanych robót należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny
jakości robót.
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać;
- zdjęcie humusu i darni, grubości 10 cm, z odwozem na odkład, na odl. do 1 km.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót
- zdjęcie humusu i darniny wraz z hałdowaniem w pryzmy;
- odwiezienie na odkład, na odl. do 1 km.
10. Przepisy związane.
PN – S – 02205 - „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPÓW
Kod CPV 45111200
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych związanych z realizacją fundamentów projektowanej inwestycji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na terenie zagospodarowania przestrzeni
publicznej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót
ziemnych:
- wykopy,
- zasypki konstrukcyjne,
- wymiana gruntu w wykopie.
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.4.1.Fundament konstrukcji.
Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia
z konstrukcji na grunt.
1.4.2.Wskaźnik zgęszczenia.
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie
zgęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds.
1.4.3.Wilgotność optymalna gruntu.
Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób
znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Qds.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową Specyfikacjami i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY.
2.1. Do zasypywania należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego o parametrach
podanych dalej.
2.2. Zasypywanie wykopów gruntem rodzinnym (plastyczne płyty i gliny pylaste) jest
niedopuszczalne, gdyż nie spełnia on wymagań gruntu zasypek.
2.3. Do wykonania zasypki (zasypka konstrukcyjna) i wymiany gruntu - można stosować
tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach:
- dobrej zagęszcza In ości, o wskaźniku różno ziarnistości „U" nie mniejszym niż 4 (żwiry)
lub 5 (pospółki i piaski)
- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k" nie mniejszej
niż 8 (m/dobę)
- wymianę gruntu należy wykonać bezpośrednio pod betonem wyrównawczym ław
fundamentowych obiektu.
3.SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
Wykonawca powinien wykonywać roboty przy użyciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajności, powinny one gwarantować prowadzenie robót zgodnie
z dokumentacja techniczną i wymogami SST.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym . Wykonawca
powinien również dysponować sprzętem rezerwowym . Inspektor nadzoru poleci usunąć z
placu budowy sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych robót.
4.TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz
zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, itd.)
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.
5.2. Wykopy
5.2.1. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od
dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inżyniera. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowych.
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.
(1) Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,43
(2) W wykopach ze skarpami powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu

powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód od
krawędzi wykopu:
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
- opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym
punkcie skarpy;
- stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników
niekorzystnych (silne
opady deszczu).
5.2.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna być
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonać ręcznie.
(3) W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza
projektowanego poziomu
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
(4) W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów
kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod płytą fundamentową należy wykonać zasypkę jak w p.5.
5.3.
Zasypki.
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po udzieleniu zezwolenia Inżyniera, co
powinno być potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.
5.3.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych. Warunki szczegółowe wykonania zasypki.
Zasypki strefy fundamentów w granicach oddziałujących na ławy należy wykonać z
gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki (zakres objęty kontraktem). Górną warstwę
zasypki o grubości około 0,50 m należy wykonać z
gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę. Zamiast
takiego rozwiązania można górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczenie zasypów
w granicach klina odłamu - przy użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Każda warstwa
gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0.20 m. Można ją zagęścić ręcznie lub
mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie
powinien być mniejszy niż; 1,00-dia górnej warstwy zasypki 0,20 m 1,00-dla warstwy do
głębokości 1,20 m 0,95-dla warstwy poniżej 1,20 m. W zależności od uziarnienia
stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN -64/8931-02.
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których
nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/893112.Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12powinien
spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje
się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02,nie
powinna być większa od 2.2.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to
wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej
i powtórnie zagęścić. Wilgotność gruntu zagęszczonego

powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed
zagęszczeniem powinien być osuszony.
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,
powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych
wilgotność optymalną gruntu można przyjmować
orientacyjnie: dla piasków, żwirów - 10%. Przy zagęszczeniu zasypki natęży przestrzegać
następujących zasad :
rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy
jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego.
5.4.
Wymiana gruntu.
5.4.1. Przed przystąpieniem do wymiany gruntu należy dokonać komisyjnego
rozeznania rzeczywistego
warstw gruntowych.
5.4.2. Dowieziony grunt przewidziany do wybudowania pod płytę fundamentową układać
jak zasypkę konstrukcyjną wg p.5.3.2.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
(1) Sprawdzanie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931 -12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
(2) Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości zapewnienia stateczności
skarp odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót dokładność wykonywania
wykopów (usytuowanie i wykończenie)
(3) Sprawdzanie jakości wykonywania zasypek konstrukcyjnych i wymiany gruntu polega
na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w
dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy zwrócić na:
badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i do wbudowania w podłoże,
badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki i wymiany (nie
grubszych niż 20 cm) badania zagęszczenia wykonywanego podłoża i zasypki.
6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych do wymiany gruntu i na zasypkę.
Badanie przydatności gruntu do wymiany i zasypki wykopów należy przeprowadzić na
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wybudowania, pochodzącej z nowego
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 metrów sześciennych. W badaniu należy
określić wg PN-88/B-04481:
skład granulo-metryczny
zawartość części organicznych
wilgotność naturalną
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego
granicę płynności
kapilarność bierną wg PN-60/B-04493.
6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania wymiany gruntu i zasypki.

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw wymiany gruntu i
zasypki polegają na sprawdzeniu:
grubości każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić
nie rzadziej niż jeden raz na 500 metrów kwadratowych warstwy
przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i
mrozów,
wykonanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa
przewilgoceniu , a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie
zaakceptowanym przez
Inżyniera, to może on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, osuszenie
można przeprowadzić w
sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym,
niedopuszczalne jest wykonanie wymiany gruntu i zasypki w temperaturze, przy której nie
jest możliwe osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu, wykonywanie
wymiany gruntu i zasypki przerwać w czasie dużych opadów śniegu ;przed wznowieniem
prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej.
6.3. Sprawdzanie zagęszczenia wymienionej warstwy gruntu i zasypki.
Sprawdzanie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie
5.3.2. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić wg BN-77/8931-12, a
modułów odkształcenia wg BN-64/8931-02.
Zagęszczenie należy skontrolować nie rzadziej niż:
1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określeniu wartości Is
1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego
modułu odkształcenia.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera
wpisem do Dziennika Budowy.
Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza się w następujący sposób: - oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich
wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia lo,
przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych,
zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki:
Is średnie nie mniej niż U wymagane lo średnie nie mniej niż lo wymagane
2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia,
a pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is)lub 10 %(lo) od wartości
wymaganej.
6.4 Pomiary kształtu wykopu.
Tolerancyjnie przy wymiarach wykopów :
+ 15 cm dia wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m
± 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m.
Tolerancja rzędnych dna wykopów ± 2 cm.
Tolerancja grubości poszczególnych warstw wymiany i zasypki ± 2 cm. Tolerancja
wskaźnika zagęszczenia gruntów ± 2%.
7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacjami oraz
pisemnymi decyzjami Inżyniera.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
7.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających są następujące dane i
dokumenty: dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w
trakcie budowy, dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym
wykonywane były roboty fundamentowe Dziennik Budowy, Badania jakościowe materiałów
użytych na zasypki konstrukcyjne.
7.2.2. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: zgodności wykonywanych wykopów,
rzędnych dna wykopu, grubości poszczególnych warstw zasypki i wymiany gruntu,
wskaźnika zagęszczenia gruntów,
7.3. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich odbiorów robót
zanikających.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie
z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru.
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy
odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
8.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom Specyfikacji.
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8.6 Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny)
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
9.3 Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót, Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi
Obmiaru.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Określenie kapilarności biernej.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą
bromową.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10. przepisy związane

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Kod CPV 45233124-4
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
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.
2. Materiały
2.1. Rodzaje i właściwości 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 ziaren.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny o
uziarnieniu do 31,5 mm
Inne właściwości dla kruszywa łamanego
- zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm odsianych na mokro - 3-10%
- zawartość ziaren mniejszych od 2 mm odsianych na mokro – 20-40%
- zawartość ziaren mniejszych od 31,5 mm odsianych na mokro – 75-100%
- zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej niż 0,1%
- zawartość ziaren nieforemnych nie więcej niż 30%
- nasiąkliwość kruszywa nie większa niż 5%
3. Sprzęt
Do wykonania podbudowy należy stosować:
- równiarki lub rozkładarki kruszywa
- walce statyczne gładki, walce gumowe
- walce wibracyjne
- w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki , ubijaki
mechaniczne.
Sprzęt powinien być sprawny technicznie i powinien gwarantować prawidłowe wykonanie
robót.
4. Transport
Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu kruszywa
i rozsegregowaniu.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego wszelkie koleiny oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od
założonych rzędnych powinny być naprawione , wyrównane i zagęszczone.

5.3. Grubość warstwy
Grubość warstwy podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu powinna być nie
mniejsza od grubości podanej w Dokumentacji Technicznej.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
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.
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy natychmiast przystąpić do jej
zagęszczania przez wałowanie.
Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju
o spadku jednostronnym.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z
„Wymagania ogólne” pkt 6.2.
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 OST.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. 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 Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej
Częstotliwość badań
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca
na jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotność mieszanki
2 600
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 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 dla każdej partii kruszywa
i przy każdej zmianie kruszywa
6.2.2. 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.

6.2.3. 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].
6.2.4. 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 E 2 do pierwotnego modułu odkształcenia E 1 jest nie większy
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.2.5. 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 Inżyniera.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. 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. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość poprzeczna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu
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.
6.3.2. 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.
6.3.3. 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.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać
+ 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż ± 5 cm.
6.3.7. 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%.
6.3.8. 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
40 kN 50 kN
od pierwszego
obciążenia E 1
od drugiego
obciążenia E2
60 1 1,40 1,60 60 120
80 1 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,00 1,20 100 160
Maksymalne ugięcie sprężyste
pod kołem
Minimalny moduł
odkształcenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, Mpa
Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik
zagęszczenia
Is nie mniejszy
Niż Podbudowa z kruszywa o wskaźniku w noś nie mniejszym niż, %

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 8.
9. podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, 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.
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ZIELEŃ i MAŁA ARCHITEKTURA
kod CPV 45112710
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni oraz wykonaniem elementów małej
architektury.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują:
• Zabezpieczenie istniejących i adaptowanych drzew i krzewów,
• Usunięcie drzew i krzewów oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej zawartej w
projekcie wraz z
korzeniami,
• wykonanie nowych trawników
• pielęgnacja roślin
• sadzenie roślin (drzew i krzewów)
• wykonanie elementów małej architektury (grill, altana wraz z instalacją, oświetlenie wraz
z instalacją, montaż
ławek parkowych, koszy na śmieci, elementów siłowni zewnętrznej, krąg ogniskowy)
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom
prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.
1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z
pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną
koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona
w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania
ogólne”, p.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania
Ogólne”, p.1.5.
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.2.
2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W
miejscach, gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi
urodzajnej) do rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania
trawników,
2.3. Nasiona traw.
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,
numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.4. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane,
z podanym składem
chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.
2.5. Drzewa i krzewy.
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i
polska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa
powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych,
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,
- praktycznie prosty przewodnik,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie
zarośnięte blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
2.6. Elementy małej architektury
Ławki ogrodowe, kosze na śmieci, altana, grill, krąg ogniskowy, elementy siłowni
zewnętrznej winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać
wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez
firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawą
i montażem.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji S..00.00.00 „Wymagania
Ogólne”, p.3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni.
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- wału gładkiego do zakładania trawników,
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
- pił mechanicznych i ręcznych
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania
Ogólne”, p.4.
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń.
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą
być zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryły korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą
mieć zabezpieczone bryły
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy
je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa).
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji S.00.00.00
„Wymagania Ogólne”, p.5.
5.2. Trawniki.
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni
drogi o ok. 2 – 3 cm,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem,
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do
wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię
urodzajną,
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15
września oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2,
- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden
obowiązkowy dosiew.
- w przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do
wysiewu nasion, zwiększyć ilość nawadniania.
5.2.2. Pielęgnacja trawników

Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10
cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie
października,
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od
gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać
dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września.
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w
poszczególnych porach roku:
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w
przypadku braku wzrostów,
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w
zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.
5.3. Drzewa i krzewy.
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:
- pora sadzenia – jesień lub wiosna,
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją
projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną,
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany
palik,
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i
podlać,
- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego
drzewa,
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawożeniu
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i
formujące).
5.3.Elementy małej architektury
Wymagania dotyczące dostawy elementów :

- ławki, elementy altany, grilla, kręgu ogniskowego, siłowni zewnętrznej winny być
wykonane zgodnie ze wzoremzalecanym w projekcie,
- materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem,
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać
akceptację Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania
Ogólne”, p.6.
6.2. Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- prawidłowego uwałowania terenu,
-gęstości zasiewu nasion
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.3. Drzewa i krzewy.
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na
sprawdzeniu:
- wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia ich ziemią urodzajną,
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia,
gatunków i odmian,
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodności z normą
PN-87/R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją
projektową,
- jakości posadzonego materiału.
6.4. Elementy małej architektury
Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową,
- jakości zastosowanego materiału.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej
architektury: 1 sztuka.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”,
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie określone wymagania zostały spełnione.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
9.1. Normy.
PN-G-980 11
Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
BN-73/0522-0 l
Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9 125-0 l.
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

WYPOSAŻENIE TERENU
Kod CPV 45212140-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z montażem urządzeń:
- ławek,
- koszy na śmieci
- stojaki na rowery,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
D- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
MATERIAŁY:
• wg. projektu budowalnego
• fundamenty – beton klasy B-15
Strefa bezpieczeństwa wg producenta; montaż zgodnie z zaleceniami producenta,
wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, wymagana ostateczna akceptacja
Zamawiającego co do kolorystyki urządzeń.
2.2.3. Ławka
MATERIAŁY:
Wg. rys. szczegółowych.
Elementy stalowe: wg. rys.
Siedzisko: drewno lite, malowane na kolor brązowy
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Nawierzchnia amortyzująca nie jest wymagana.
Strefa bezpieczeństwa wg producenta; montaż zgodnie z zaleceniami producenta,
wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, wymagana ostateczna akceptacja
Zamawiającego co do kolorystyki urządzeń.
2.2.4. Stojak na rowery
MATERIAŁY:

Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Nawierzchnia amortyzująca nie jest wymagana.
Montaż zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczeństwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiającego co do kolorystyki
urządzeń.
2.2.5. Kosz na śmieci
MATERIAŁY:
• nogi wykonane z rur stalowych Ø4,24mm;
• obudowa kosza na śmieci wykonana z dziurkowanej blachy stalowej, ocynkowanej gr.
2mm;
• marki stalowe ocynkowane kąpielowo wykonane z rury Ø42,4mm;
• fundamenty – beton klasy B-15
Montaż zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczeństwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiającego co do kolorystyki
urządzeń.
3. SPRZET
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
3. Sprzęt wykorzystywany
przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg
publicznych i dojazdów do terenu budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na
własny koszt.
Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem:
odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.
5.3.Montaż wyposażenia:
Montaż urządzeń zabawowych i dla dorosłych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami
producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Do
materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN)
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą urządzenia zabawowe i ławki.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót:
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
- zgodność wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
- poprawność wykonania fundamentów
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane,
zostaną ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy.
Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego
montażu zostaną wymienione na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet..
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane
należycie jeśli są one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami producenta i
wymaganiami Zamawiającego.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiającym.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

