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budowlanych związanych ze szkolnictwem
KOD CPV: 45214200-2
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

SPIS TREŚCI
DANE OGÓLNE
PODSTAWA OPRACOWANIA
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
ST 01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
6.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE - kod CPV 45000000 – 7
SST 02.01.00. Przygotowanie terenu pod budowę - kod CPV 45100000 - 8
SST 02.02.00. Betonowanie bez zbrojenia - kod CPV 45262350-9
SST 02.03.00. Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni - kod CPV 45233200-1
SST 02.04. 00. Wznoszenie ogrodzeń - kod CPV 45342000-6

Uwaga:
JeŜeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych czy właściwości określonych
tam materiałów jakie naleŜy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w
takich przypadkach materiałów równowaŜnych na podstawie art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
SPIS ZAWARTOŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

1. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót dla zadania
BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO w JAGODZINIE
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót związanych z wykonaniem robót opisanych w punkcie
1.1. ST 00.00.00. i obejmujących:
- Roboty ziemne pod nawierzchnię boiska
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych i odsączających pod nawierzchnię boiska
- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
- Wykonanie nawierzchni chodników utwardzonych
- MontaŜ elementów ogrodzenia
- MontaŜ elementów wyposaŜenia boiska
- Odwiezienie materiału z wykopów na miejsce składowania
- Roboty związane z zielenią
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją /ST/
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne
dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i
KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Lubań, Zaręba ul. Piaskowa 5
Opracowała: BoŜena Brzostocka

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego w Jagodzinie
Gmina Węgliniec

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) będących przedmiotem
następujących specyfikacji:
02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE - kod CPV 45000000 - 7
02.01.00. Przygotowanie terenu pod budowę - kod CPV 45100000 - 8
02.02.00. Betonowanie bez zbrojenia - kod CPV 45262350-9
02.03.00. Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni - kod CPV 45233200-1
02.04 00. Wznoszenie ogrodzeń - kod CPV 45342000-6
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.
1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
1.4.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim
konstr. nawierzchni.
1.4.5. Księga Obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dok. Robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatk. załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają
potwierdzeniu przez InŜyniera.
1.4.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów
oraz Robót.
1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InŜyniera.
1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i
rozkładania obciąŜeń na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla
ruchu.
1.4.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie
pionowego przekroju obiektu budowlanego.
1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót
budowlanych.
1.4.11. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, lescy pod nawierzchnią do
głębokości przemarzania.
1.4.12. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
Dokumentacji Projektowej.

KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Lubań, Zaręba ul. Piaskowa 5
Opracowała: BoŜena Brzostocka

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego w Jagodzinie
Gmina Węgliniec

1.4.14. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.
1.4.15. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.16. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego
spełnienia przewidywanych funkcji Techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe
polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w term. określonym w
Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera niŜej wymienione rysunki i dokumenty:
a./ Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych :
W skład Dokumentów Przetargowych wchodzą n.w. załączniki Dokumentacji
Projektowej:
- Przedmiar robót
- Specyfikacje Techniczne
b./ Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Kontraktu:
I. Część opisowa
II. Specyfikacje techniczne
III. Część kosztorysowa - przedmiar robót
IV. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej. Na śądanie InŜyniera, wykonawca moŜe być zobowiązany do
sporządzenia dokumentacji technicznej dotyczącej :
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z
wykopów
- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe
Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać
uzgodnienia ze wszystkimi właściwymi Urzędami oraz z właścicielami terenów
przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia, a takŜe stosownymi
instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca sporządzi w 3-ech egzemplarzach i
przedstawi InŜynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych
Kontraktem.
Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie:
- mieszanek betonowych do wykonania elementów z betonu „na mokro”.
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1.5.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje następująca kolejność ich własności:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis
wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane
przez InŜyniera. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a./ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b./ ponosić wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem gruntów po korytowaniu,
c./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:
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1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg
dojazdowych
2./ Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany
przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach 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 poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do UŜycia. Nie dopuszcza się UŜycia materiałów wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe UŜyte do Robót będą miały świadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być UŜyte
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca UŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich UŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
Wykonawca będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie
przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał
InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i
Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami InŜyniera.
1.5.10. 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 odpowiednią odzieŜ dla ochrony Sypia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i
urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania
potwierdzenia Zakończenia przez InŜyniera. Wykonawca będzie utrzymywać
Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
InŜyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
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 InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1.Źródła uzyskania materiałów
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez InŜyniera.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów w celu
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu
Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera.
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i
zatwierdzonym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na UŜycie tych
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. KaŜdy rodzaj Robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4.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
InŜyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do UŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera
w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego UŜytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewoŜonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie
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pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji
robót oraz poleceniami InŜyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez InŜyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a taksie w normach i wytycznych.
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z
Kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie InŜyniera 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.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez InŜyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań
niezwłocznie po ich otrzymaniu.
6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe
dopuścić do UŜycia mat. posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. Wszystkie stosowane
materiały muszą posiadać oznaczenie „B” lub „CE”. JeŜeli zostanie stwierdzona
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną
odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
InŜyniera.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
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- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia InŜyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,
częściowych i końcowych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót
podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robót,
- 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, kto je
przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Dokumenty dot. materiałów
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na
kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.
(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3)
następujące dokumenty:
a./ zgłoszenie robót,
b./ protokoły przekazania Terenu Budowy,
c./ protokoły z odbiorów Robót
d./ protokoły z narad i ustaleń,
e./ korespondencję na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym
Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
InŜyniera na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót
będą zaakceptowane przez InŜyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać waŜne 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 takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 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.
Wymiary skomplikowanych 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 InŜynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy:
a./ odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b./ odbiorowi częściowemu,
c./ odbiorowi ostatecznemu,
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje InŜynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.
Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłoŜonych 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,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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 i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
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1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z
SST
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie z SST
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
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
Podstawę płatności określają Warunki Kontraktu ustalone przez Inwestora na
etapie przetargu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
późniejszymi
zmianami).

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy
humusu.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 ST 02.00.00.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą
zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu
wykonywanych w ramach robót opisanych w punkcie 1.1. SST 02.01.00. i
obejmują zdjęcie warstwy humusu z przemieszczeniem
1.4. Określenie podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z ujętymi w SST 02.00.00.
2. MATERIAŁY.
Nie występują.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 02.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu naleŜy stosować:
– równiarki,
– łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonania robót ziemnych – w
miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest
moŜliwe,
– samochody samowyładowcze do transportu na odległość 1 km w miejsce
czasowego odkładu.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 02.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
Odspojony humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek albo
przewozić transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBÓT. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 02.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 6.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru podano w SST 02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST 02.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- zdjęcie warstwy humusu z odwiezieniem go poza granicę robót i składowaniem
go w regularnych pryzmach w miejscu czasowego odkładu.
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w gruncie kat. I – V
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wykopów pod nawierzchnię boiska i chodników.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. SST 02.00.00.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót ziemnych w
gruntach nieskalistych (kat. I-V), głównie kategorii II.
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan
zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
Is=Pd /Pds
gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3]
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, słuŜąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN77/8931-12 [Mg/m3 ]
1.4.2. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność
gruntów niespoistych, określona wg wzoru:
U= d60/d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
1.4.3. Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 02.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 02.00.00. "Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie
roboty przygotowawcze.
Wykopów nie naleŜy prowadzić w okresie zimowym a odsłonięte grunty naleŜy
chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem
wykopów przed zawilgoceniem oraz koszty związane z zapewnieniem transportu
technologicznego po dnie wykopów ponosi
Wykonawca. Koszty te naleŜy oszacować na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.
2.MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 02.00.00. "Wymagania
ogólne".
Grunty pozyskane z wykopu pod rozbieranymi nawierzchniami mogą być
przydatne do budowy nasypów co zostanie stwierdzone przez InŜyniera podczas
wykonywania prac ziemnych i naleŜy je w całości wywieźć na odkład.
3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 02.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do UŜywania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak teŜ w czasie odspajania,
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transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt uŜywany w robotach ziemnych
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację InŜyniera.
Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy UŜyciu potrzebnej liczby
maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym,
umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Do wykonania wykopów moŜna stosować następujący sprzęt:
- koparki
- ładowarki
- samochody samowyładowcze do transportu gruntu na odkład
- sprzęt do zagęszczania tj. walce statyczne i wibracyjne, a w miejscach
trudnodostępnych ubijaki i małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST 02.00.00. “Wymagania ogólne”
pkt. 4.
Do transportu gruntu na naleŜy stosować samochody samowyładowcze, transport
na miejscu moŜe odbywać się ładowarkami lub taczkami.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem
wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki
transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej
warunków obciąŜają Wykonawcę.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o
ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez
InŜyniera.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 02.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.
5.
5.1. Dokładność wykonania wykopów
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie MoŜe przekraczać +1 cm i –3 cm.
Szerokość korpusu nie MoŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ
10 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań.
Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie MoŜe
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową.
5.2. Odkłady
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana
przez InŜyniera. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.
Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp
1:1,5 i spadku korony od 2 do 5% albo powinny być ukształtowane tak, aby
harmonizowały z otaczającym terenem.
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Lubań, Zaręba ul. Piaskowa 5
Opracowała: BoŜena Brzostocka

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego w Jagodzinie
Gmina Węgliniec

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi
podanymi w ST 02.00.00.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić
prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych.
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do InŜyniera. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Dokumenty kontrolne
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych
naleŜy wpisywać do:
• dziennika budowy
• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu
6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z
wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych
6.2.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a./ odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b./ odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich wykonaniu,
c./ dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
d./ zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w
p. 5.
6.2.4. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
a./ oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych, wynikających stąd, zmian
technologicznych w stosunku do dokumentacji projektowej,
b./ dzienników budowy,
c./ protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej
kontroli jakości robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić
tabelaryczne zestawienie wartości
wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz
stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia,
wraz z wartościami średnimi tych cech dla całego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobierania próbek.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości
3 metrów i poziomicy w 2 miejscach.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą
przekraczać określonych poniŜej wartości dopuszczalnych :
• pomiar szerokości wykopu 10 cm
• pomiar rzędnych wykopu +1 cm i -3 cm
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Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą
przekraczać określonych poniŜej wartości dopuszczalnych:
• pomiar równości wykopu 3 cm
6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.
Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w
górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1.0 metra poniŜej jego
korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co
do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.
Kontrolę w zagęszczenia gruntów w górnej warstwie korpusu ziemnego
przeprowadza się według metod podanych w p.5.
Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza się w następujący sposób :
a./ Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów
odkształcenia E2/E1, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieŜącej
kontroli robót ziemnych dla wykopu.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.
7.
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr
sześcienny [m3].
8. ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają
odbiorom robót zanikających a cały wykop odbiorom: częściowemu i końcowemu
według zasad podanych w ST 02.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z
wymaganiami.
W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało
się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z
dokumentacją projektową. W tym
przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności
z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dod. roboty w opisanej
wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne dot. podstawy płatności podano w ST 02.00.00 “Wymagania
ogólne” pkt. 9.
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu,
- wykonanie rowków pod dreny z PCV,
- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,
- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
- zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z
SST,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Lubań, Zaręba ul. Piaskowa 5
Opracowała: BoŜena Brzostocka

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego w Jagodzinie
Gmina Węgliniec

- koszty związane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie wykopu,
- koszty związane ze wzmocnieniem podłoŜa w przypadku braku moŜliwości
uzyskania właściwych wskaźników zagęszczenia
- wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okaŜe się, iŜ są one niezbędne), a następnie
ich rozebranie
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
gruntów.
2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5./ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.
8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów
drogowych i lotniskowych.
9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu
jako podłoŜa nawierzchni podatnych.
10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia
gruntu.
PODBUDOWA
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem koryta pod boiskiem, wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoŜa.
1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p.1.1. SST02.00.00.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
boiska i chodnika.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 02.00.00. ”Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST 02.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02.00.00. Wymagania
ogólne” pkt. 3
Do wykonywania robót naleŜy stosować:
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- równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym
lemieszem, InŜynier moŜe dopuścić profilowanie podłoŜa z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walce statyczne, lub płyty wibracyjne.
W miejscach trudno dostępnych roboty naleŜy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt
nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 02.00.00 Wymagania
ogólne.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót Ogólne zasady wykonywania robót podano
w ST 02.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoŜa
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcześniejsze wykonanie tych robót z wyprzedzeniem jest moŜliwe
wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.
5.3.Profilowanie podłoŜa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczeń. naleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu
nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być profilowane naleŜy
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskania po profilowaniu
zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i
występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez
InŜyniera,
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 określonego w
pkt. 5.4.
JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania
oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy dogęścić 3 - 4 przejściami
średniego walca stalowego, gładkiego (lub w inny sposób zaakceptowany przez
InŜyniera) i następnie przystąpić do profilowania podłoŜa. Ścięty grunt powinien
być odwieziony na odkład.
5.4.Zagęszczanie podłoŜa
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczania
przez wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontrolować według normalnej próby Proctora,
przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik
zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa
podłoŜe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie.
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JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed
nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przystąpieniem do układania warstw nawierzchni naleŜy odczekać do czasu
jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny
koszt.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST 02.00.00 “Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić
sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz
inne czynniki zapewniające moŜliwość prowadzenia robót.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót,
lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w
dwóch punktach na działce roboczej. Zagęszczenie naleŜy kontrolować na
podstawie normalnej próby Proctora, wg PN- 88/B-04481 (metoda I lub II). W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest
niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego
podłoŜe,
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa wg BN-64/8931-02.
6.4. Badania i pomiary podłoŜa
6.4.1. Zagęszczenie podłoŜa
Do odbioru zagęszczenia podłoŜa Wykonawca przedstawi wyniki badań
wskaźnika zagęszczenia, wykonane na podstawie bieŜącej kontroli zagęszczenia.
JeŜeli procent wyników badań w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70%
podłoŜe naleŜy spulchnić i roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez
InŜyniera.
6.4.2. Cechy geometryczne
6.4.2.1.Równość podłoŜa
Nierówności profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co 20 m w
kierunku podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co
najmniej w 3 miejscach. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.4.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co
najmniej w 2 miejscach. Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z
projektem z tolerancją 0.5 %
6.4.2.3. Głębokość koryta i rzędne podłoŜa
Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzić na krawędziach. RóŜnice pomiędzy
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm.
Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju
warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez InŜyniera.
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6.4.2.4. Ukształtowanie osi koryta
Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzać na jej krawędziach. Oś w planie nie
Morse być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ o 5 cm.
6.4.2.5. Szerokość koryta
Szerokość naleŜy sprawdzić przynajmniej w 2 miejscach. Szerokość nie Morse się
róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i –5 cm.
6.4.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach
geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w p. 6.2.2. powinny być naprawione przez
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST 02.00.00. „Wymagania
ogólne”.
Obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa dokonuje się na budowie w
metrach kwadratowych [m2].
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowanie i zagęszczeniem podłoŜa jest
dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
określonych w D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST 02.00.00.
„Wymagania ogólne” p. 9.
Płatność za metr kwadratowy [m2] profilowanego i zagęszczanego podłoŜa koryta
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie
pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami za niewłaściwe
cechy geometryczne oraz zagęszczenie.
Cena jednostkowa profilowania i zagęszczania podłoŜa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oczyszczenie podłoŜa
- profilowanie podłoŜa wg zasad określonych w SST,
- zagęszczanie podłoŜa do wymaganych wskaźników zagęszczenia wg zasad
określonych w SST,
- utrzymanie podłoŜa,
- pomiary i badania kontrolne wymagane przez SST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i
określenia.
2./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
3./ PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4./ PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
5./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenia płytą.
4./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów
drogowych i lotniskowych.
5./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
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6./ BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa
nawierzchni podatnych.
7./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia
gruntu.
8./ Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa
1989.
9./ OST D-04.01.01 Koryto wraz z zagęszczaniem i profilowaniem podłoŜa.

Warstwa odsączająca i odcinająca
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i
odcinających.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. SST 02.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących
część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt
wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z określeniami podanymi w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
- piaski, Ŝwir i mieszanka,
a odcinających - oprócz wyŜej wymienionych:
- miał (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
następujące
warunki:
a) szczelności,
b) zagęszczalności,
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających
powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Ŝwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i
odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
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Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PNB- 11112 .
2.4. Składowanie materiałów
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub
odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i
zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiałami kamiennymi. podłoŜe w miejscu składowania powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -02.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w
ST 02.00.00 „Wymagania ogólne” pakt 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
podłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST 02.00.00 „Roboty
ziemne” oraz „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób
umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami
określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niŜ co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy Morse nastąpić po odbiorze
przez InŜyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej
naleŜy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i
stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy
rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
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usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach
niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według
PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 .
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub
odcinającą, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według
normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie
obciąŜeń płytowych. naleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia
warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy
wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa
jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością
wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę
robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p.
2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ
+10 cm, -5 cm.
6.3.2. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej Malesy mierzyć 4
metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4
metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.
6.3.4. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
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6.3.5. Ukształtowanie w planie Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku
do osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm.
6.3.6. Grubość warstwy
Grubość w-wy powinna być zgodna z określoną w dok. projektowej z tolerancją +1
cm, -2 cm. JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w
dwóch warstwach, naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej
10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.
6.3.7. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1.
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna
być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać
według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i
odsączającej.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST 02.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa
obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy
materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
- wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
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- utrzymanie warstwy.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych
Ŝwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych.
Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. SST 02.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie:
- zasadniczej pod boisko i chodniki
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na
odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy
wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe określenia – są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 02.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST 02.00.00. „Wymagania ogólne” p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 02.00.00. „Wymagania
ogólne” p. 2.
2.2.Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren Ŝwiru
większych od 8 mm .
Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.
KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Lubań, Zaręba ul. Piaskowa 5
Opracowała: BoŜena Brzostocka

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego w Jagodzinie
Gmina Węgliniec

2.3. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna
leŜeć pomiędzy krzywymi granicznymi .
2.5.Źródła materiałów
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,
przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi wyniki
badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i
reprezentatywne próbki materiałów.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02.00.00. "Wymagania
ogólne" p.3.
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
Malesy stosować:
a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w
urządz. dozujące wodę
b./ Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału,
c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W
miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe,
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -02.00.00. "Wymagania
ogólne" p.4.
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłoŜu
drogi powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i
tworzenia kolein.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciąŜenia osie i innych parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" p.5.
5.2.Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
stanowi warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub podłoŜe
gruntowe.
JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według
zasad akceptowanych przez InŜyniera.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub według zaleceń InŜyniera z tolerancjami
określonymi w niniejszej ST.
5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i
wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujących otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na
budowie. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.
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5.4.Rozkładanie 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 moŜe przekraczać
20cm po zagęszczeniu. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej warstwy
moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. Kruszywo w
miejscach w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.
5.5.Zagęszczanie
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do
jej zagęszczenia 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.
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania
powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wartości określonych w punkcie
6.4.2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B04481. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez
mieszanie rozłoŜonej warstwy i napowietrzenie. JeŜeli materiału jest niŜsza od
optymalnej, materiał w rozłoŜonej warstwie powinien być zwilŜony wodą i
równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją+1%, -2%.
5.6.Utrzymanie podbudowy
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy
uszkodzonej przez ruch budowlany jak równieŜ wskutek oddziaływania czynników
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca
zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów
deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST 02.00.00. „Wymagania ogólne”
p.6.
6.2.1. Badania właściwości kruszywa
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych powinno być przez
Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla KaŜdej działki roboczej, lecz nie
rzadziej niŜ raz na 600 m2 warstwy. Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z
rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być bieŜąco
przekazywane InŜynierowi
6.2.2. Badania wilgotności kruszywa
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg
normalnej próby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancją +1%, -2%. Wilgotność
kruszywa naleŜy badać wg PN- 77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kaŜdej
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działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz w jednym punkcie na 600 m2, przy
ocenie zagęszczenia warstwy.
6.2.3. Badania zagęszczenia
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88B04481 Zagęszczenie naleŜy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach,
wybranych losowo na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ w jednym
punkcie na 600 m2, wg BN-77/8931-12.
6.4.1. Grubość warstwy
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu
co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kaŜdej dziennej działce
roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na kaŜde 400 m2 podbudowy.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny
przekraczać +10%, -15%.
6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciąŜeń płytowych
NaleŜy wykonać pomiary nośności podbudowy z kruszywa, wg metody obciąŜeń
płytowych, zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane
poniŜej: Pierwotny moduł odkształcenia warstwy z kruszywa powinien być większy
niŜ E160 Mapa, wtórny moduł odkształcenia E2120 Mapa. Dla nawierzchni
chodników E2 100 Mapa. Zagęszczenie warstwy z kruszywa naleŜy uznać za
prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia ME’’
do pierwotnego modułu odkształcenia ME’, mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy
30 cm, jest nie większy od 2,2
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem
zgodnie z normą BN-68/8931-04, z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4.
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością jak
wyŜej.
Nierówności nie powinny przekraczać 20 mm w przypadku podbudowy
pomocniczej i 10 mm w przypadku podbudowy zasadniczej.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy. Spadki
poprzeczne powinny być zgodne z dok. projektową z tolerancją do 0,5%.
6.4.3.3. Rzędne podbudowy
Rzędne podbudowy naleŜy sprawdzać co 20 m.
RóŜnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać
od +1 do -2 cm.
6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy
Ukształtowanie osi podbudowy naleŜy sprawdzić w punktach głównych trasy i
innych dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co 25 m.
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stos. do osi projektowanej o
więcej niŜ 5cm.
6.4.3.5. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy naleŜy sprawdzić co najmniej 3 razy.
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej
niŜ 5 dcm.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 02.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7.
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Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy z
kruszywa łamanegostabilizowanego mechanicznie o grubości określonej w
Dokumentacji Projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego
określonych w ST 02.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstaw płatności podano w ST 02.00.00. "Wymagania
ogólne" p. 9.
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie obejmuje :
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
- opracowanie receptury,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłoŜenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłoŜonej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
7. PRZEPISY ZWIĄZANE
1./ PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy,
określenia.
2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia.
3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy,
określenia
4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
6./ PN-89/B-06714/0l Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
pyłów mineralnych
9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu
ziarnowego.
10./ PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
11./ PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
12./ PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
13./ PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporności metodą bezpośrednią
14./ PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporności metodą krystalizacji.
15./PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych.
16./ PN-80B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego.
17./ PN-78B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
Ŝelazawego.
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18./ PN-78B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości
na miaŜdŜenie.
19./ PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w
bębnie Los Angeles.
20./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń w postaci grudek gliny.
21./ PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
22./ PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Ŝwir i pospółka.
23./ PN-96/B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do
nawierzchni drogowych
24./ PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
25./ BN-64/8931-0l Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
26./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.
27./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów
drogowych i lotniskowych.
28./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
29./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu
jako podłoŜa nawierzchni drogowych .
30./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia
gruntu.
31./ PN-S- Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
32./ Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewódzkich. GDDP,
Warszawa, 1989.
33./ Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
34./ Technologia robót drogowych w latach 1987 - 90. Wytyczne GDDP, W-wa,
1986 wraz z uzupełnieniami.
35./ Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych
do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

Podbudowa betonowa z betonu jamistego.
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich związanych z wykonaniem
podbudowy z betonu Ŝwirowego jamistego.
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
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objętych kontraktem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.
2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem
Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się
następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
- oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
- termin trwałości cementu.
d) Świadectwo jakości cementu
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
KaŜda partia cementu przed jej UŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację
InŜyniera.
f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
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Ponadto przed UŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196- 6:1997
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i
nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe
być uŜyty do betonu.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom
normy NBP- 06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ
klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
Kontrola partii kruszywa przed UŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy
prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
2.2. Materiały do wykonania podbudowy
Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagań i badań w zakresie wytrzymałości betonu
na ściskanie oraz przepuszczalność wody.
Skład mieszanki:
- Cement I 32,5 R 250 kg/m3
- Popiół lotny 60 kg/m3
- kruszywo Ŝwirowe 2-8 mm 1500 kg.m3
- kruszywo Ŝwirowe 200 kg/m3
- woda 80 dm/m3
Beton ma spełniać wymagania Polskich Norm
- Wytrzymałość na ściskanie B15 (PN-EN 1354:1999; PN-91/B-06263)
- Odporność na działanie mrozu F25 (PN-62/B-10144; PN-91/B-06263)
- Przepuszczalność wody przez beton – W0 (PN-62/B-10144; PN-88/B-32250;
PN-91/B06263)
3. Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).
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Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN- 63/B-06251. Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu
zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane
wyłącznie wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze
zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ
2 minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: zgodność rzędnych
z projektem.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy.
(4) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe
powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
- obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ
narzucenie cienkiej warstwy= zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu, wznowienie betonowania nie powinno
się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać
dotykania wibratorem deskowania i poprzednio ułoŜonego betonu.
(6) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań
laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów.
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu
betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ
+5°C, zachowuj ąc warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –
5°C, jednak wymaga to zgody In Ŝyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpiecze nia uformowanego elementu
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni świeŜego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej
15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu
naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe,
gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej
powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PNEN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami
i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24
godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości rozformowania manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
równość powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnię powinna odpowiadać
wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod
względem nośności załoŜonej w projekcie technicznym. podłoŜe winne być równe,
czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z
projektem oraz podanymi wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 wykonanego podbetonu.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
podanych powyŜej.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoŜa
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– ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień, zagęszczeniem i
wyrównaniem powierzchni
– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza
granice
obiektu.
10. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i
stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia sportowa poliuretanowa dla boisk zewnętrznych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni sportowych
poliuretanowych dla boisk zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót opisanych w ST 02.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem warstw wykończeniowych nawierzchni sportowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami opisanymi w ST 02.00.00.
punkt 1
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 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 ST 02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Charakterystyka nawierzchni
Stosować nawierzchnię sportową, poliuretanowo-gumową o grubości warstwy
minimum 9 mm – wersja podstawowa, na podbudowie asfaltobetonowej.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, słuŜy do
pokrywania nawierzchni bieŜni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów
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konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placów rekreacji ruchowej.
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i UŜytkowej.
Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas
poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę naleŜy pokryć warstwą UŜytkową, którą
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą
wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. Po całkowitym związaniu mieszaniny
są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.
1.1 Parametry wymagane dla nawierzchni:
PoniŜsze parametry określają minimalne wymagania dla zastosowanej
nawierzchni poliuretanowej.
- przeznaczenie – boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe,
wymagane wskaźniki dla nawierzchni sportowej
wytrzymałość na rozdzieranie
amortyzacja - redukcja siły w temperaturze (23 ± 2)°C
odporność na działanie UV - zmiana barwy, nr skali szarej
ścieralność w aparacie Stuttgart (ubytek grubości)
twardość według metody Shore’a . A
przepuszczalność wody (mm/h)
nasiąkliwość
wygląd zewnętrzny nawierzchni

≥ 140 N
36 ÷ 38 %
5
≤ 0,09 mm
≥ 65 ± 5 Sh. A
≥ 165 mm/h
≤ 12 %
jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez uszkodzeń
i obcych wtrąceń

odporność na działanie temperatury 60°C, oceniona zmianą
wymiarów po badaniu
odporność na uderzenie:
2
• powierzchnia odcisku kulki (mm )
• stan powierzchni po badaniu
współczynnik tarcia kinetycznego f nawierzchni w stanie:
• suchym
• zawilgoconym

≤ 0,02
640 ± 10 %
bez zniszczeń

≥ 0,50
≥ 0,33

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania cienkich warstw nawierzchni sportowej
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- Mieszarek do mieszania komponentów
- układarek do układania warstw granulatu,
- skrapiarek do wykonania natrysku poliuretanowego
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w -00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
5.
Granulat gumowy naleŜy rozkładać systemem maszynowym, układarką. Grubość
warstwy zgodnie z zaleceniami producenta. Warstwę tą pokrywa się metodą
natrysku systemem poliuretanowym z
drobnym granulatem gumowym o wielkości ziaren 0,8 mm. Grubość układanej
warstwy ma wynosić 13 mm.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podłuŜnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być
większe niŜ 2 mm . podłoŜe powinno być wolne od zanieczyszczeń
organicznych,kurzu, błota, piasku itp. Nie moŜe być zaolejone ( plamy naleŜy
usunąć).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie
występowało wykruszania się warstwy górnej, równieŜ wymaga impregnacji.
podłoŜe pod warstwę granulatu powinno być przygotowane według zasad
określonych „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” dla warstwy ścieralnej pkt 5.4.
Do robót nawierzchniowych moŜna przystąpić dopiero po ulotnieniu się z
nawierzchni
asfaltobetonowej substancji lotnych.
5.3. Impregnacja podłoŜa
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek
podłoŜa. Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie –
poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym, a jego
rodzaj naleŜy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4. Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego
lepiszczem
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
5.5. Wykonanie warstwy uŜytkowej.
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%.
Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.
Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk
mechaniczny.
5.6. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, naleŜy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność
otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoŜa powinna być
wyŜsza, o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu
rosy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w –ST 02.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania granulatu,
lepiszcza oraz wypełniacza, przeznaczonych do produkcji mieszanek do
nawierzchni sportowej i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót naleŜy wykonywać badania i pomiary zgodnie z ustaleniami
podanymi „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.3.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni
poliutetanowej. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech
geometrycznych i właściwości warstwy powinien być zgodny z ustaleniami
podanymi „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.4.
6.5. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość i wynosić min. 9 mm .
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.
Warstwa uŜytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.
Nie naleŜy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru
natrysku.
Nie naleŜy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna
dla wody. Jest naturalna cecha nawierzchni .
Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami
prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze uŜytkowanie.
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych:
Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz
nie ma opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych.
Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035
Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi
zmianami
w normie DIN 18035/6
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni
poliuretanowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami InŜyniera, weseli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
- Certyfikat IAAF - na produkt
- Atest Higieniczny PZH
- Deklaracja zgodności
- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST 02.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robót,
-dostarczenie materiałów,
-wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
-posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników,
-rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki,
-obcięcie krawędzi
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-nałoŜenie linii wymiarowych
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. Przepisy związane
Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035
Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi
zmianami

Chodnik z kostek brukowych betonowych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru chodników z kostek brukowych o grubości 6 cm.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.ST 02.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem
konstrukcji chodnika z:
- kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm ułoŜonego na podsypce piaskowej i
podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodników - umocnienie bocznych krawędzi chodnika,
wykonane z obrzeŜy betonowych, połówek betonowych płyt chodnikowych, lub
innych materiałów.
1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podłoŜu w celu ułoŜenia w nim
konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyrównawcza - ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 02.00.00.
"Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne"
p.1.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 02.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 2.
2.2. Kruszywo do wykonania podsypki
Jako podsypkę pod płyty betonowe naleŜy stosować piasek drobny.
2.3. Kostka brukowa betonowa
2.3.1. Rodzaj kostki brukowej betonowej
Do wykonania robót naleŜy zastosować kostkę betonową wibroprasowaną, która
powinna posiadać "atest" wydany przez upowaŜnione do tego jednostki.
2.3.2. Wymiary kostki brukowej betonowej
Wymiary i kolorystykę kostki betonowej wibroprasowanej powinien ustalić InŜynier
w
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porozumieniu z Architektem. Grubość kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 8
cm.
2.4. Woda
Woda stos. do podsypki powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom,
PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna
wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek
kłaczków.
Badania wody naleŜy wykonywać:
-w przypadku nowego źródła poboru wody,
-w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie,
zapach, barwa.
3.SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 02.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt.3.
Roboty związane z układaniem chodnika z kostki brukowej naleŜy wykonać
ręcznie. Do zagęszczania podłoŜa i podbudowy moŜna stosować zagęszczarki
wibracyjne, walce statyczne i ubijaki mechaniczne lub inny sprzęt zagęszczający
zaakceptowany przez InŜyniera.
4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 4.
Kostka brukowa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Kostka powinna być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami
w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany
środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej płyty.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.
5.
Wykop koryta pod chodniki wykonywać naleŜy zgodnie z PN-68/B-06050. Koryto
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa.
5.2.Podbudowa
Podbudowa powinna być wykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grubości zgodnej z dokumentacją projektową.
Kruszywo powinno być rozkładane warstwą o jednakowej grubości z
zachowaniem wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych oraz rzędnych
wysokościowych. Kruszywo po rozścieleniu i wyprofilowaniu powinno być
natychmiast zaklinowane miałem kamiennym na grubości 5 cm i zagęszczone za
pomocą wibratorów płytowych lub małych walców wibracyjnych.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna
być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie kostki brukowej
5.4.1. Sposób układania kostek
Kostki - Kostkę układa się na podsypce w ten sposób, aby szczeliny pomiędzy
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać około 1 cm powyŜej
projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
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W celu uzyskania równoległego ułoŜenia kostek są rozciągane sznurki w
odległościach co 3-5m.
Układanie następuje "od czoła", tzn. układający stoi na świeŜo ułoŜonej warstwie
kostki. W zaleŜności od geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się
elementy brzegowe i połówki. Do podziału kostek na części o nietypowych
wymiarach stosuje się specjalne urządzenia przycinające.
Do układania mogą być stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy
kostki i ułoŜeniem jej na przygotowanym podłoŜu mogą układaną warstwę
dodatkowo dosuwać do warstwy poprzednio połoŜonej. Zapewnia to wyŜszy
stopień mechanizacji i zmniejsza nakład pracy ręcznej.
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
5.4.2. Spoiny
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na
pełną grubość kostki. W przypadku zamulenia spoin naleŜy stosować drobny ostry
piasek odpowiadający BN- 79/B-06711.
5.5. Pielęgnacja chodnika
Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem moŜna oddać do UŜytku bezpośrednio
po wykonaniu.
5.6. Obramowanie chodników
ObrzeŜe od strony spływu wody powinno znajdować się 1 cm poniŜej poziomu
kostek dla zapewnienia naleŜytego odwodnienia chodnika.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi
do akceptacji.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla
odpowiednich materiałów wg pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dok. projektową i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyŜej 3 m: 2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
pkt. 5.3 " niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą
przekraczać ± 1 cm.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5
niniejszej ST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać naleŜy w następujący sposób:
Na kaŜde 200 m2 chodnika naleŜy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć
grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 25 m2
ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m
chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji,
biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety,
nie mogą przekraczać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co
najmniej raz na kaŜde 30 do 50 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie
rzadziej niŜ co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin naleŜy przeprowadzać za pomocą dwóch
sznurów napiętych wzdłuŜ spoin i przymiaru z podziałką milimetrową.
Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie szerokości spoin naleŜy przeprowadzać przez usunięcie spoin na
długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 50 m2 chodnika i
zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. Szerokość spoin nie powinna
przekraczać 0,5cm dla kostek.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt
betonowych lub kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST 02.00.00 "Wymagania
ogólne" p.9.
Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem,
- załadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu na odkład
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- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem miałem kamiennym i zagęszczaniem,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ułoŜenie kostki
- wypełnienie spoin piaskiem
- zagęszczanie nawierzchni
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe.
4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego UŜytku. Skład, wymagania i
ocena
zgodności.
8./ PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa.
9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek do
próbki.
10./ BN-80/6775-03/0l - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
11./ BN-80/6775-03/03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.
12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Zieleń
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące
zazielenienia terenu.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. SST 02.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót
związanych z wykonaniem nasadzeń i obsianiem trawą w zieleńcach.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 02.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 2.
Materiałami stosowanymi przy robotach objętych niniejszą ST są nasiona traw i
humus.
Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia.
3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 02.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek,
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
- a takŜe drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST02.00.00."Wymagania ogólne" pkt.
4.
Nasiona traw moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 02.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
5.
5.2.Humusowanie
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 25 cm. UłoŜoną warstwę
humusu naleŜy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni trawą naleŜy wykonywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Przed przystąpieniem do
obsiewania naleŜy wykonać humusowanie.
Pierwsze koszenie moŜna przeprowadzić po 25-30 dniach od wysiewu trawy.
Nowo zasiany trawnik moŜe być uŜytkowany po 17-22 miesiącach od jego
wykonania.
Trawnik naleŜy poddawać całorocznej pielęgnacji, polegającej na odpowiednim
nawadnianiu oraz systematycznemu koszeniu. W okresie suszy naleŜy
systematycznie zraszać wodą obsiane
powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST02.00.00 "Wymagania ogólne"
p. 6.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z
ST, oraz sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości wysianej mieszanki
nasion traw.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
Jednostką obmiarową robót jest [m2].
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ustalenia ogólne dot. podstawy płatności podano w ST 02.00.00 "Wymagania
ogólne" p 9.
Płatność za m2 (metr kwadratowy) naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i
oceny jakości robót w oparciu o wynik pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- ewentualna naprawa podłoŜa,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie humusowania i obsiania,
- pielęgnacja.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
4. BN-65/9226-01 Kołki faszynowe

Betonowe obrzeŜa chodnikowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru chodnikowych obrzeŜy betonowych na ławach betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. ST 02.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem
obrzeŜy 8x30cm na ławach betonowych.
Określenia podstawowe
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające
jednostronne lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie
przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe - zgodne z obowiązującymi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST 02.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 02.00.00. "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
1.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 02.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 2.
2.2. ObrzeŜa betonowe
2.2.1. Typ obrzeŜy betonowych
Zastosowanie mają wibroprasowane obrzeŜa beton. wg BN-80/6775-03/04 o
wymiarach 8 x 30 cm.
2.2.5. Składowanie
ObrzeŜa betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeŜa
poszczególnych typów, rodzajów, klas i gatunków naleŜy układać oddzielnie z
zastosowaniem podkładek i przekładek ułoŜonych w pionie jedna nad drugą.
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Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być
mniejsze niŜ grubość 2.5 cm, szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być
minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜy.
2.2.6. Kontrola
Do kaŜdej partii obrzeŜy sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na
podstawie przeprowadzonych badań.
Przy odbiorze partii obrzeŜy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić
badania w zakresie wyglądu zewnętrznego.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu.
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością
do 1 mm przy uŜyciu oraz przymiaru stalowego lub taśmy.
2.3.Kruszywo do wykonania podsypki
Jako podsypkę pod obrzeŜa stosować kruszywo Ŝwirowe.
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST 02.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 4. ObrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 0.7R. Elementy betonowe powinny
być zabezpieczone przed przemieszczeniem
się i uszkodzeniami w czasie transportu a górna warstwa nie powinna wystawać
poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 02.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
5.
5.2.Wykonanie koryta
Wykop koryta pod ławy wykonywać naleŜy zgodnie z PN-68/B-06050
5.3.Ustawienie obrzeŜy
5.3.1. podłoŜe obrzeŜa
ObrzeŜa ustawiać naleŜy na ławach betobnowych z betonu B15 z oporem.
5.3.3. Niweleta obrzeŜa
Niweleta obrzeŜa powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu
komunikacyjnego.
5.3.4. Tylna ściana obrzeŜa
Tylna ściana obrzeŜa powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, Ŝwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał. którym zostanie obsypana tylna
ściana obrzeŜa naleŜy ubić.
5.3.5. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą
cementowo piaskową w stosunku 1:4.
Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć woda. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA ROBÓT
6.1.Zasady ogólne kontroli jakości robót
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Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt. 6.
6.2.Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić
sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów.
6.3.Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole
wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element.
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z dokumentacja
projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 ST - Wykonanie robót" oraz w
zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót.
Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących
wykonanie robót zgodnie z wymaganiami.
6.4.Dopuszczalne odchylenia
6.4.1.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
pkt. 5 niniejszej ST.
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podłuŜnego
Dopuszczalne odchylenia profilu podłuŜnego obrzeŜy i bezpieczników nie mogą
przekraczać 1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy od projektowanego kierunku nie moŜe
wynosić więcej niŜ 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa.
6.4.4. Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
Obmiar wykonanych obrzeŜy betonowych powinien być dokonany w metrach [m].
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Odbiór obrzeŜy betonowych i bezpieczników jest przeprowadzany na zasadzie
odbioru częściowego i końcowego.
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne dot. podstawy płatności podano w ST 02.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt. 9.
Płatność za metr wykonanego obrzeŜa naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i
oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeŜa betonowego obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów
- wykopanie rowka pod fundament, ustawienie deskowania, dostarczenie i
wbudowanie mieszanki betonowej
- wykonanie ławy betonowej
- ustawienie obrzeŜy
- wypełnienie spoin
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- obsypanie wewnętrznej ściany obrzeŜy ziemią wraz z jej ubiciem
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ST
Płatność za metr kwadratowy wykonanego bezpiecznika naleŜy przyjmować na
podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań
laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
2./ PN-68/B-06050 - Beton zwykły.
3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe.
4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego UŜytku. Skład, wymagania i
ocena
zgodności.
8./ PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa.
9./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek do
próbki.
10./ BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i
badania.
11./ BN-80/6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe
12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa
chodnikowe.

Wykonanie ogrodzeń.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
piłkochwytów na terenie boiska.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. ST
02.00.00.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem ogrodzeń i piłkochwytów,
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne”
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są:
- Siatka stalowa pleciona i powlekana
- słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe,
- stal zbrojeniowa,
- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
2.1. Wymagania dla materiałów
2.1.1. Słupki i elementy metalowe
Do montaŜu przęseł stosować słupki stalowe systemowe zabezpieczone
antykorozyjnie j.w. o przekroju kwadratowym, lub okrągłym, zgodnie z
dokumentacją projektową.
Słupy ogrodzenia naleŜy montować na fundamencie betonowym zbrojonym.
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania
między sobą elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być
czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M82054, PN-M-82054- 03 lub innej uzgodnionej. Do partii dostawy, na Ŝądanie
składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę
zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i
adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii,
wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni.
Dostawa moŜe być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zaleŜności od wielkości i masy wyrobów.
2.2.2. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro”
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji.
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego
montaŜ i demontaŜ.
Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone,
aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Klasa betonu, powinna być B 20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06250.
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i
spełniać wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny
być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712.
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań
laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną.
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania InŜyniera. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251.
Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest)
stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali UŜywanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B- 03264.
3. SPRZĘT
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 02.00.00 „Wymagania
ogólne”.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 02.00.00 „Wymagania
ogólne”
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zasady wykonywania ogrodzeń.
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych naleŜy wytyczyć trasę
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń
naleŜą:
- wykonanie dołów pod słupki,
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, wraz z wykonaniem zbrojenia
- ustawienie i montaŜ słupków (metalowych)
- wykonanie właściwego ogrodzenia
5.3. Wykonanie dołów pod słupki
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 50 cm większe od
wymiarów słupka, a głębokość od 1,2 dla ogrodzenia o wysokości 3,50 m do 1,4
dla ogrodzenia o wysokości 5,0 m od poziomu terenu projektowanego.
Najpierw naleŜy wykonać doły pod słupki naroŜne, bramowe i na załamaniach
ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze
odległości zgodne zgodnie z typowym wymiarem przęseł ogrodzenia i w takich
odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie.
NaleŜy dąŜyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia. Podczas wykonywania dołów pod słupki naleŜy
zwracać uwagę aby nie spulchniać gruntu pod fundamentem.
5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Słupki mogą być osadzone w betonie ułoŜonym w dołku albo oprawione w bloczki
betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia.
Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i po zamontowaniu zbrojenia napełnić
otwór mieszanką betonową min. B-20 odpowiadającą wymaganiom normy PN-B06 250. Do czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć. Fundament
betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, moŜna
wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w
betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niŜsza od
10oC - po 14
dniach. Zbrojenie układać zachowując otulinę betonową min. 2,5 cm.
5.5. Ustawienie słupków
Słupki, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny
znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z profili zamkniętych powinny
mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o
kącie większym od 15o naleŜy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi
słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuŜ biegu ogrodzenia pod kątem około
od 30 do 45o
5.6. MontaŜ elementów ogrodzeniowych.
KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Lubań, Zaręba ul. Piaskowa 5
Opracowała: BoŜena Brzostocka

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego w Jagodzinie
Gmina Węgliniec

W trakcie montaŜu ogrodzenia naleŜy przestrzegać instrukcji i postępować zgonie
z zaleceniami producenta systemu.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji rodzaj
stosowanego nowego materiału i jego ilość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 02.00.00 „Wymagania ogólne”
6.1. 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 InŜynierowi w celu
akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych, wraz ze sprawdzeniem stopnia uszkodzenia elementów
przewidzianych do ponownego wbudowania
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i
BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) naleŜą:
przęsła ogrodzeniowe,
łączniki, śruby,
kształtowniki na słupki,
pręty zbrojeniowe,
prefabrykowane elementy ogrodzeń.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.2.Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. 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.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na określeniu
rzeczywistej długości
ogrodzenia danego typu, łącznie z furtkami.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 02.00.00
„Wymagania ogólne”
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
przekopy kontrolne ustawienie ogrodzeń tymczasowych dostarczenie na miejsce
wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych, wykonanie dołów pod montaŜ
słupów, wykonanie fundamentów słupów wraz ze zbrojeniem, wykonanie ław
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Ŝwirowych pod fundamentami , ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający
stabilność, montaŜ ogrodzenia, wywiezienie gruzu i uporządkowanie trenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne
i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego UŜytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych
metodami nieniszczącymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowisk
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
26. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podział i wymagania
27. PN-M 69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
28. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwości na podstawie
oględzin zewnętrznych
31. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i
wkrętów
32. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoŜy stalowych
oraz
podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok
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Słupy z tablicami do koszykówki:
naleŜy zamontować jako nieruchome. Słupy do naciągania siatek boiska do gry w
siatkówkę projektuje się jako wkładane tylko na czas gry. Zestaw do
zabetonowania. Certyfikowany na zgodności z normą EN- 1270 przez Polski
Instytut Sportu.
W skład zestawu wchodzi:
1. Stalowy stojak jednosłupowy ocynkowany ogniowo do montaŜu w tulei
montaŜowej.
2. Ocynkowana ogniowo tuleja do stojaka koszykówki wykonana z profila
stalowego 110 x110 x3 [mm] o długości 80 cm.
3. Tablica do koszykówki laminowana z Ŝywic epoksydowych.
4. Profesjonalna obręcz uchylna (z siłownikiem spręŜynowym) malowana
proszkowo.
5. Urządzenie do regulacji wysokości umieszczania tablicy.
6. Ocynkowana ogniowo siateczka łańcuchowa do obręczy
7. Fundament betonowy B20 W-6
Boisko do siatkówki :
•
Dwa słupy aluminiowe o profilu owalnym 100 x120 [mm] z bezstopniową
regulacją zawieszenia siatki w zakresie 1,07 - 2,43 m. Jeden słupek z
napinaczem śrubowym siatki, drugi z elemnetami zaczepowymi.
•
Ocynkowane tuleje stalowe o wymiarach 13,3 x 46 [cm] (gr. ścianki 3 mm)
wyposaŜone w dekielki zabezpieczające otwór tulei po wyciągnięciu słupka.
•
Czarna siatka (9,5 x 1 m) z linkami naciągowymi (góra stal, dół polipropylen) i
antenkami.
•
Fundament betonowy: B20 W-6.
Kosz na śmieci o pojemności 75 litrów.
• Daszek kosza, na stałe połączony z konstrukcją, wykonany z blachy grubości
3 mm.
• Kosz wyposaŜony w zamek uwalniający/ blokujący wyciąganie wiadra w celu
opróŜnienia.
• Wszystkie elmenty stalowe ocynkowane ogniowo i malowane strukturalną
farbą akrylową na kolor zielony.
• Urządzenie montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
Ławka uliczna
• Wszystkie elmenty stalowe ocynkowane ogniowo i malowane strukturalną
farbą akrylową na kolor zielony.
• Urządzenie montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
Stojak na rowery
• Wszystkie elmenty stalowe ocynkowane ogniowo i malowane strukturalną
farbą akrylową na kolor zielony.
• Urządzenie przeznaczone do zamontowania na utwardzonym podłoŜu.
Wymagania szczegółowe wykonania robót montaŜowych
Sprzęt sportowy winien być zamontowany w tulejach osadzonych w podłoŜu w
fundamentach betonowych z
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betonu B-20 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by gwarantowały
stabilność i bezpieczeństwo.
Dostarczony sprzęt winien być kompletny w zakresie wszystkich elementów,
dający moŜliwość jego uŜycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych
elementów. Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaŜ dostarczonego
sprzętu oraz przekazać uŜytkownikowi instrukcje montaŜu i uŜytkowania oraz
składowania sprzętu.
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