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Zał. 9 do SWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.04.2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075).

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót: „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Roztoce Wielkiej”.
Charakterystyka ogólna i zakres prac objętych remontem
Na terenie działki nr ew. 91/2 w obrębie Roztoka Wielka gm. Łabowa znajduje się budynek szkoły oraz
boisko sportowe o nawierzchni trawiastej. Teren jest uzbrojony, dostęp z drogi powiatowej.
Boisko przewidziane to modernizacji w całości znajduje się w obrębie działki szkoły. Istniejąca
płyta boiska o nawierzchni trawiastej przewidziana jest do całkowitej wymiany na nową nawierzchnie
poliuretanowa wraz podbudową elastyczną przepuszczalną.
Zakres prac obejmuje: naprawę istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej poprzez
nałożenie nowej nawierzchni poliuretanowej wraz z wymianą obrzeży wokół boiska. Boisko o wym.
26,6*15,1 m ograniczone jest obrzeżami betonowymi 30*8 cm.
Warstwy naprawianej nawierzchni boiska
- Elastyczna warstwa przepuszczalna podkładowa (warstwa żwirowa z klejem
poliuretanowym) gr. 1,6 cm
- Nawierzchnia EPDM poliuretanowa przepuszczalna jednowarstwowa gr. 8 mm
- Montaż urządzeń boska sportowego: 4 prefabrykowane trybuny sportowe przy boisku,
bramki do piłki ręcznej 2 kpl, kosze do koszykówki 4 kpl, słupki do piłki siatkowej, kometki i
tenisa 1 kpl
- Montaż oświetlenia wokół boiska – rozdzielnica (z wyposażeniem) + 4 kpl słupów z 4
projektorami
Na płycie boiska wielofunkcyjnego urządzono samodzielne boiska sportowe:
- do siatkówki, kometki i tenisa
- do koszykówki
Na płycie zostaną wymalowane linie (w dwóch kolorach) wyznaczające poszczególne boiska.
Szerokość linii 5cm.
Wokół boiska zamontowane zostanie ogrodzenie panelowe oraz piłkochwyty.
Z boiska zostanie odprowadzona woda deszczowa poprzez sieć drenarską.
Całość robót winna być wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar robót oraz niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:
45100000-8 Prace dotyczące przygotowania placu budowy
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45262300-4 Prace betoniarskie
1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robót budowlano - remontowych)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamówieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, budowle stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
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1.4.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
1.4.4 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji,
1.4.5 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,
1.4.6 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy,
1.4.7prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych,
14.8 dokumentacji budowy — protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i opisy służące realizacji obiektu,
1.4.9 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
1.4.10 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,
1.4.11 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8,
1.4.12 wyrobie budowlanym - należ y przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyborów do stosowania we wzajemny połączeniu stanowiącym integralna całość użytkowa,
1.4.13 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
1.4.14 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ,
1.4.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawowa
odpowiedzialność za prowadzona budowę,
1.4.16 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowana przez inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,
1.4.17 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie_
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
1.4.18 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,
1.4.19 poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,
1.4.20 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,
1.4.21 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji,
1.4.22 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy (elementy budynku, na terenie których
wykonywane będą prace).
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacja (przedmiarami) i SST.
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowi a załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w
„Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja i SST.
1.5.3. Zgodność wymiarowa.
Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja lub
SST i maja wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
a_ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych
Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał
szczególny wzgląd na wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostałe, środki ostrożności i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronie instalacji i urządzeń obiektach, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każ dym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
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dopuszczone na teren budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj a odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST
oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego ubytkowania. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem
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sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później ni_ w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci c prowadzenie badan),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.)
- prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
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zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj a jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badan (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikat na
znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), posiadają deklaracje zgodności lub
certyfikat zgodności z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998
r.(Dz.U.98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy.
1) Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych
w kosztorysie lub w SST.
2) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.
3) Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach 1)-2), następujące
dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4) Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT

Zał. 9 do SWZ
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR, KNNR).
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji (przedmiarze)
kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę,
jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak ni_ w ciągu 3 dni (roboczych) od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulęgających
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie.
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacja i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość
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wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze kazania tych robót właścicielom
urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 8 poz. 4 01).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady, Warszawa 1990.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna
SST – 01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
2.1. Wstęp
2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem wykopów w gruntach II - IV kategorii w
związku z budową wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.
2.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
2.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów w
gruntach II - IV kategorii i obejmują:
- wykopy mechaniczne liniowe wykonywane spycharkami i koparkami,
- wykopy mechaniczne jamiste o głębokości do 2,0 m,
- wykopy ręczne jamiste o głębokości do 2,0 m,
2.4. Określenia podstawowe
Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
01 „Wymagania ogólne "
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
”Wymagania ogólne”.
2.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Grupa robót: 451 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
Kategoria robót: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3. Materiały (grunty)
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże
Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych nawierzchni i elementów
oświetlenia.
4. Sprzęt
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST.
5. Transport
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST.
6. Wykonanie robót
6.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST .
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
6.2. Roboty ziemne pod elementy oświetlenia
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi
wymiarami kanałów i przepustu do przedłużenia, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę
jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku
przeciwnym do spadku kanału.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z
Inżynierem.
Przy wykonaniu wykopu należy przy udziale Inżyniera sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji projektowej.
Napotkane w obrębie wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć według wymagań Użytkowników
tych urządzeń.
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6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcję i pod elementy kanalizacji) powinno
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy
1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach.

Strefa korpusu

Minimalna wartość Is dla dróg:
kategoria ruchu KR2

Górna warstwa o grubości 50 cm

0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych
w tab. 1.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia (wskaźnik odkształcenia I0 ) nie powinien przekraczać 2,5.
Wskaźniki zagęszczenia gruntu określone zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla innych części korpusu
drogowego, powinny być zgodne z normą PN-S-02205:1998 [4] dla ruchu KR 2. W przypadku gruntów
dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0,
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%.
6.3. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
7. Kontrola jakości robót
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST .
Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy.
7.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.
8. Obmiar robót
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
9. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST1.
10. Podstawa płatności
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
- oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu budowy,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie mechaniczne i ręczne wykopu, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
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- umocnieniem ścian wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
11. przepisy związane
Spis przepisów związanych podano w OST.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna
SST – 02. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
BETONOWE Obrzeza CHODNIKOWE
WSTĘP
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża o wymiarach 30*8 cm w
związku z budową wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.
2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego o wymiarach 8x30 cm gatunku 1 na ławie betonowej
B 10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
4. Określenia podstawowe
4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” .
4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” .
5. MATERIAŁY
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne”.
5.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania ław,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
5.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
- obrzeże niskie - On,
- obrzeże wysokie - Ow.
5.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
5.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Wymiar obrzeża 30*8 cm
5.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży L ± 8
b, h ± 3
Wymiaru Gatunek 1
5.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi o więcej niż 2 mm, Szczerby i uszkodzenia
max 2 dopuszczalne odchyłki max 2 na długość - max 20 mm i głębokość max 6 mm
5.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż
szerokość obrzeża.
5.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30.
5.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Ława z oporem powinna być wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].
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Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [7].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].
6. Sprzęt
6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.
6.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
7. Transport
7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
7.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
7.3. Transport pozostałych materiałów
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].
Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.
8. Wykonanie robót
8.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
8.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.
8.3. Podsypka i ława
Podłoże pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm, oraz
ława betonowa z oporem z betonu B-10.
Wymiary ławy dla obrzeża 6x20 cm:
- szerokość podstawy łącznie z oporem 19 cm,
- szerokość oporu 8 cm,
- grubość ławy pod obrzeżem 5 cm,
- wysokość oporu 18 cm (odległość od góry obrzeża do góry oporu 10 cm).
8.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
9. Kontrola jakości robót
9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy.
9.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu, Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
Użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
9.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) wykonanie ławy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

Zał. 9 do SWZ
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
10. Obmiar robót
10.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” .
10.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na ławie z
betonu B 15 z oporem.
11. ODBIÓR ROBÓT
11.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka,
- wykonana ława z oporem.
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI
12.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01 „Wymagania ogólne” .
12.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- oznakowanie robót,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- wykonanie ławy z betonu B 10 z oporem,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
13. Przepisy związane - Normy
2. PN-B- 06250:1998 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
7. BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
8. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
9. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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Szczegółowa specyfikacja techniczna
SST – 03 Podbudowa pod boisko
1.

WSTĘP

1. 1

Przedmiot

SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy nośnej i wyrównawczej w związku z
budową boiska piłkarskiego.
2.Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 01
„Wymagania ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nośnej i wyrównującej są kruszywa o
odpowiedniej granulacji określonej w dokumentacji technicznej.
3.Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne” .
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nośnej i wyrównującej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• równiarek,
• walców statycznych,
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
5.2. Przygotowanie podłoża
Warstwa odcinająca nośna i wyrównująca powinna być wytyczone w sposób umożliwiający
wykonanie jej zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co
10 m.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8. Podstawa płatności
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01 „Wymagania ogólne” .
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Szczegółowa specyfikacja techniczna
SST – 04 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni poliuretanowej na boisku
wielofunkcyjnym .
2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
3. Zakres robót objętych SST
Zakres prac obejmuje: naprawę istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej poprzez
nałożenie nowej nawierzchni poliuretanowej EPDM. Boisko o wym. 26,62*15,04 m ograniczone jest
obrzeżami betonowymi 30*8 cm..
Warstwy naprawianej nawierzchni boiska asfaltowego:
- Elastyczna warstwa przepuszczalna podkładowa (warstwa żwirowa z klejem poliuretanowym) gr. 1,6
cm wg. projektu
- Nawierzchnia EPDM poliuretanowa przepuszczalna jednowarstwowa gr. 8 mm wg. projektu
4. Materiały
Podbudowy mineralne
• Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością,
zagęszczeniem oraz równością
• Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne i poprzeczne
• Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego
określonego metodą normalną wg PN-59/B - 04491 - dla warstwy odsączającej
• Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego ( >20 mm ) określenie wskaźnika zagęszczenia staje
się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy skontrolować przez sprawdzenie
zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w tab. 2 wg. BN 64/8933-02
• Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako Lekki
• Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł odkształcenia powinien
wskazywać powyżej 1000 Kg/cm2
• Podbudowa powinna być tak wyprofilowana, aby po przyłożeniu łaty długości 3 m równolegle do osi
obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i łatą nie przekraczały 1,5 cm
• Odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie powinno przekraczać ± 2 cm
• Odchylenie spadków dwustronnych i jednostronnych nie powinno przekraczać 0,5 %
• Nierówność podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczać ± 1 cm
• Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od projektowanej
Badania materiałów.
• Uziarnienie kruszywa można sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg PN-59/B-06714
• Badania w czasie budowy polegają na makroskopowym sprawdzaniu jakości kruszywa na bieżąco w
miarę postępu robót wg PN-55/B-0482
Badania kont rolne obejmują kont rolę:
• Równości podłoża
• Zagęszczenia gruntu podłoża
• Jednolitości i uziarnienia kruszywa
• Wilgotności materiału
• Zagęszczenia podbudowy
• Grubości poszczególnych warstw i całej podbudowy
• Szerokości podbudowy i jej obramowania
• Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych oraz równości podbudowy
• Wizualnego sprawdzenia jakości kruszywa naturalnego
• Technicznych dokumentów kont rolnych
Nawierzchnia poliuretanowa:
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o właściwościach i technologii układania określonych w
dokumentacji projektowej i ST. Technologia układania nawierzchni :
Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej elastycznej warstwie podkładu
(warstwa żwirowa z klejem poliuretanowym) o grubości min. 35 mm, następnie należy wykonać
warstwę gr. ok.13 mm z granulatu SBR i warstwe natrysku ( mieszanka granulatu EPDM zmieszana z
PU) o grubości 2,3 mm . Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łata o dł. 2m. nie powinny być większe ni_ 2 mm .
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Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być
zaolejone (plamy należy usunąć).
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni
bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, kortów tenisowych, placów rekreacji ruchowej. Nawierzchnia ta posiada charakteryzującą
się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia znakomite pochłanianie energii
udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, kolana i łokcie grających. Posiada
certyfikat ITB i IAAF, a także świadectwa Szwajcarskiego Instytutu Sportu i Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych.
Nawierzchnia składa się z warstw elastycznej (nośnej) Użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową,
którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się
poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Po całkowitym związaniu
mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.
Wykonanie warstwy użytkowej:
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. System Conipur 216 jest systemem PU, którego składnik i składnik B są
mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie
nośnej poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm.
Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni:
OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni.
Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinny być
kontrolowany – również ze względu na nośność podbudowy.
Uwagi ogólne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter
ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróżnicowany
i jest poza naszą kontrolą.
Urządzenia sportowe
1. Wyposażenie boiska
- Cztery stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. (montaż wg zaleceń
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). Kosz z tablicą pełnowymiarową na podstawie
podwójnej.
- 2 bramki do piłki ręcznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. (montaż wg zaleceń
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).
− 2 komplet - siatka wraz ze słupkami do siatkówki. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. (montaż
wg. zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).
- 4 ławki wzdłuż boiska
Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykówki i zestaw do piłki
siatkowej - z regulacją wysokości.
1.1 Kosze do koszykówki (wg normy EN1270)
• Konstrukcja kosza podwójna stalowa -wszystkie elementy konstrukcji cynkowane ogniowo 100um
wg DIN 50976. Wszystkie elementy powinny mieć możliwość demontażu. Słup należy zamocować w
odległości minimum 40 cm od linii końcowej boiska. Tablica epoksydowa 180x105 cert. bezp. "B" wraz
z mechanizmem do regulacji wysokości (w przedziale: 260-305cm) mocowana na ramie, obręcz
stalowa, siatka łańcuchowa, osłona dolnej krawędzi U-55mm wykonana z poliuretanu,- wymiary -szer.
-wys. oraz wysięg wg. wytycznych Polskiego Związku Koszykówki i norm FIBA. Słup kosza osadzony
w tulejach mocujących w fundamencie bet., wysięgnik kosza l=160cm
Badania kontrolne obejmują kontrolę:
• Sprawdzenie pionowości
• Sprawdzenie zgodności wymiarów
• Sprawdzenie stabilności konstrukcji
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1.2. Bramki do piłki ręcznej (wg normy EN749)
bramka do piłki ręcznej wykonana z profili aluminiowych 300x200 wg normy IHF, głębokość bramki
(góra/dol) -100 góra/120 dół, łuki składane, mocowanie do fundamentu w 4 punktach oraz w tulejach
stal-ocynk., Bramki należy wyposażyć w siatki polipropylenowe gr. splotu 3mm, krawędź oczka 10cm,
głębokość siatki: góra 80cm, dół 100cm, kolor zielony. Bramki należy zamontować tak aby wysokość
pokrywy zabezpieczającej była równa wysokości maty elastomerowej
Badania kontrolne obejmują kontrolę:
• Sprawdzenie pionowości montażu tulei
• Sprawdzenie zgodności wymiarów
• Sprawdzenie stabilności konstrukcji
1.3. Słupki do siatkówki (wg normy EN1271)
słupek do siatkówki systemowy ±∅80mm lub 80x80mm , profil stal-ocynk ogniowo, montaż słupków w
tulejach stal. ocynk. osadzonych w fundamencie, mechanizm naciągowy siatki przesuwny z
zastosowaniem mimośrodu z płynną regulacją wysokości siatki (do siatkówki i badmintona)
-montaż wg. systemu i zaleceń producenta
- wg normy FIVB i atestu PZPS
Tuleje należy zabetonować w odległości podanej na rysunku oraz wg wytycznych producenta (np.
min. 0,50 m, max 1,0 m od linii bocznych i na przedłużeniu linii środkowej boiska). Tuleje należy
zamontować tak aby wysokość pokrywy (pokrytej EPDM) zabezpieczającej była równa wysokości
maty elastomerowej
-górna część fundamentu -48mm wzgl. pow. EPDM
Badania kontrolne obejmują kontrolę:
• Sprawdzenie pionowości montażu tulei
• Sprawdzenie zgodności wymiarów
• Sprawdzenie stabilności konstrukcji
2. Obiekty sportowe
2.1. Boisko wielofunkcyjne
• Boisko do koszykówki ma kształt prostokąta o wymiarach zgodnych z projektem
• Boisko ogranicza się wyraźnie pomalowanymi liniami szer. 5 cm
• Linie należy wykonać jak określone w dokumentacji
2.2. Boisko do piłki ręcznej
Boisko do piłki ręcznej stanowi prostokąt mieszczący się w obrębie projektowanego boiska
wielofunkcyjnego. Przewiduje się wykonać pas ochronny wzdłuż linii bocznych oraz wzdłuż linii
bramkowych. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze kontrastowym do jego nawierzchni.
Na boisku oprócz linii bocznych i bramkowych rozróżnia się następujące elementy:
• Linia środkowa – prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na połowy
• Pole bramkowe - wyznaczone w ten sposób, że na zewnątrz obu słupków bramki (licząc od tylnej
krawędzi) zakreśla się łuki o promieniu 6 m wynoszące ¼ obwodu koła . Oba łuki łączy się następnie
linią długości 3 m
- równolegle do linii bramkowych
• Linie rzutów wolnych – zaznacza się linią przerywaną (dł. kreski i odstęp między kreskami – 15 cm)
równoległą do linii pola bramkowego o odległą od niej o 3,0 m
• Linie rzutów karnych o długości 1 m wyznaczyć w odległości 7,0 m od środka bramki i równolegle do
linii bramkowej Kolorystyka – wg dokumentacji
Badania kontrolne obejmują kontrolę:
• Sprawdzenie zgodności naniesienia linii z projektem
• Sprawdzenie prawidłowości montażu i usytuowania urządzeń sportowych
2.3. Boisko do siatkówki, tenisa i kometki
• Boisko do siatkówki stanowi prostokąt o wymiarach 22,0 m x 13,0 m, przy czym gra odbywa się na
obszarze o wymiarach 9,0 m x 18 m. Kolorystyka – pkt. 2.3.8. Pas wolny od wszelkich przeszkód
wzdłuż linii bocznych oraz wzdłuż linii końcowych - 2,00 m. W odległości min 0,5m, max 1,0 m od linii
bocznych i na przedłużeniu linii środkowej boiska mocuje się słupki. Powierzchnie netto oznacza się
linią szerokości 5 cm.
• Słupki do siatkówki stal-ocynk (demontowane-opisane powyżej) z regulowaną wysokością
zawieszenia siatki zamocować w systemowych tulejach ocynkowanych.
• Siatka polipropylenowa gr. splotu 3mm, obszyta taśmą kolor biały szerokości górna część 7cm i
dolna 5cm
• mocowanie siatki do słupków linkami naprężającymi z bloczkiem w 6-punktach
5. Sprzęt
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST .
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6. Transport
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST.
7 Wykonanie robót
8. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni:
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała
w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być większa o co najmniej 3oC od panującej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
9. Kontrola jakości robót
9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy.
9.2. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i SST..
10. Obmiar robót
10.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
10.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
10.3 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST .
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosić min. 13 mm. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.
Warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą elastyczną. Nie należy zwiększać
grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha
nawierzchni. Powstałe łączenia ( wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości
nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w przypadku boisk, kortów).
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych:
1. Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych.
2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów
systemów opiera się na tej normie.
3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB,
która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.
5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr. 4,
wiersz 17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN
18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.
6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma
mierzonymi punktami.
Zalewność ta przedstawia się następująco:

LP

Odległość pomiędzy
mierzonymi punktami w mb

Wartość dopuszczalnych odchyłek w
mm

1

0,1

2

1,0

3

2
4,0

8

3
4

10,0

15

5

15,0

20
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Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy betonowej, ponieważ technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz
uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca powinien przedłożyć komplet
dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.
11. Podstawa płatności
11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01.
12. Przepisy związane
Spis przepisów związanych podano w SST 01., oraz:
- Aprobata ITB,
- Deklaracja zgodności,
- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna
SST – 05 Instalacja oświetleniowa
WSTĘP
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
oświetlenia boiska wielofunkcyjnego.
2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie oświetlenia na projektowanym boisku
4. Zakres Robót:
budowa linii kablowej zasilającej
budowa linii oświetlenia boiskowego
wciąganie kabla do rur ochronnych,
wykonanie ochrony przeciw porażeniowej
5. Określenia podstawowe
Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST
Słup wirowany żelbetonowy lub stalowy ocynkowany - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio
w gruncie, służąca do zamocowania oprawy lub przewodu na wysokości nie większej niż 14 m.
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego,
mogący pracować pod i nad ziemią.
Dodatkowa ochrona przeciw porażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Linia kablowa i przewodowa – kabel i przewód wielożyłowy łącznie z osprzętem łączący zaciski tych
samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Napięcie znamionowe linii - napięcie między przewodowe na które linia kablowa została zbudowana.
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia
kabli.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

6. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST
7. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w ST-D-M.00.00.00.
7.1. Materiały budowlane
Zaprojektowano oświetlenie na 4 szt. słupów stalowych h= 8,0m (słup „mocny” 8- kątny OSH-110/4 ze
ścianką 4mm f-my KROMISS lub równoważny o nie gorszych parametrach, na fundamentach
prefabrykowanych F-150 o momencie statycznym RG/kNm = 23,3) z reflektorami 55000 lm na
głowicach z płaskownika wg. zaleceń producenta słupów, o udźwigu min. 50 kg.
Do uszczelnienia rur osłonowych można stosować wszelkie rodzaje które spełniające wymagania BN80/6112-28.
Oprawy zewnętrzne IP 65 ledowe o mocy 150 W
7.2 Materiały elektryczne
Przy budowie linii kablowych oświetleniowych należy stosować kable i inne materiały elektryczne
uzgodnione z Zakładem Energetycznym, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
7.3 Składowanie materiałów na budowie
Materiały takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, źródła światła, reflektory oświetleniowe, itp.
mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, to jest zamkniętych i suchych.
Rury, słupy energetyczne i teletechniczne mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie
narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem
przekładek z drewna.
Kable i przewody powinny być składowane na bębnach. Bębny z kablami umieszczać na
utwardzonym podłożu placu budowy.
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8. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu:
żurawia samochodowego,
samochodu specjalnego z platformą i balkonem,
wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 10 t.
9. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu:
samochodu skrzyniowego,
przyczepy dłużycowej,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewożenia kabli.
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem się na środkach transportu.
10. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST
11. Lokalizacja
Lokalizacja słupów i kabli wg Dokumentacji Projektowej linii kablowych nn i oświetlenia ulicznego.
Układanie kabla montaż słupów
Układanie kabla wykonać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004
Temperatura otoczenia i kabla [ przewodu ] przy układaniu nie powinna być niższa niż 0oC – w
przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli [
przewodów ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.
Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna jego średnica.
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o
krawędzie otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie
uszczelnień z pianki uszczelniającej. Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy
kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych. W miejscach: przejścia kabli przez szczeliny
dylatacyjne, przejścia kabli z konstrukcji ustroju nośnego na gruntu, kable powinny mieć zapasy
długości umożliwiające przemieszczenie kabla.
Kable energetyczne powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki. Na oznaczniku należy umieścić
trwałe napisy zawierające co najmniej:
-symbol i numer ewidencyjny kabla,
-oznaczenie kabla,
-znak użytkownika,
-rok ułożenia kabla.
Przed przystąpieniem do montażu słupa, należy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów
łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej.
Podczas ustawiania słupa należy zwrócić uwagę aby nie spowodować odkształcenia elementów lub
ich zniszczenia.
Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkręceniem.
Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż: r = h/300, gdzie:
r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w [m],
h - wysokość słupa w [m]..
Konstrukcje należy montować na słupach przed ich postawieniem.
Linie kablowa budować zgodnie z SEP N SEP-E-002
Ochronę przeciwporażeniową podstawową oraz dodatkową należy wykonać zgodnie wytycznymi
ENION 1/DS./2004 .
Roboty ziemne
Pracownicy wyznaczeni do prac ziemnych powinni być ubrani w kompletne ubrania robocze i posiadać
wymagane środki ochrony indywidualnej. Przed rozpoczęciem prac miejsca niebezpieczne należy
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Teren należy oznaczyć tablicami ostrzegającymi o
zagrożeniu związanym z wykonywanymi pracami.
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Ogrodzenie powinno się znajdować minimum 1m od krawędzi wykopu. Nie wymagają zabezpieczeń
barierami wykopy o głębokości do 0,5 m, wystarczające jest oznakowanie taśmą ostrzegawczą.
Do celów komunikacji pieszej w wyznaczonych miejscach należy ponad wykopami wykonać mostki o
szerokości 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla dwukierunkowego, posiadające poręcze o
wysokości 1,1 m oraz deski krawędziowe o wysokości 0,15 m. Wolna przestrzeń pomiędzy deską
krawędziową a poręczą powinna być wypełniona w sposób zabezpieczający przed upadkiem z
wysokości. W obszarze wyznaczonym do prowadzenia prac kierujący robotami wyznacza trasy dróg
dojazdowych, miejsca składowania urobku, materiałów, sprzętu oraz ustawienia koparki. Wyznaczone
miejsca składowania urobku, materiałów, sprzętu oraz koparki w żadnym momencie prowadzonych
prac nie mogą znajdować się w obrębie klina odłamu właściwego dla danej kategorii gruntu dla
wykopów nie oszalowanych lub bliżej niż 0,6 m od brzegu wykopu szalowanego.
Prace w pobliżu i na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym i głębienie wykopów poszukiwawczych
mogą być wykonywane tylko ręcznie. W razie odkopania niewypałów lub przedmiotów trudnych do
zidentyfikowani pracę należy przerwać, miejsce zabezpieczyć i natychmiast powiadomić o znalezisku
policje i władze administratujące terenem
11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli Robót podano w OST.
Linia kablowa
Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych oraz izolacji i zgodności faz należy wykonywać przy użyciu
mierników wykonawcy robót
Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni,
jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN-93/E-90401.
Słupy oświetleniowe
Słupy po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod kątem:
-dokładności ustawienia pionowego,
-jakości połączeń śrubowych słupów
-stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
Instalacja przeciwporażeniowa
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
12. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest ilość sztuk [szt.] słupów oraz długość kabli Ogólne wymagania dotyczące
odbioru Robót podano w OST.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6.1 dały wyniki
pozytywne.
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST
Cena obejmuje:
-koszt materiałów,
-dostarczenie materiałów
-ułożenie kabli
-przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,
-uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie
-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
14. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
SEP N SEP-E-003 Energetyczne linie napowietrzne
SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-76/E-02032Oświetlenie dróg publicznych.
PN-75/E-0500-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinylowej na
napięcia znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe
0,6/1 kV.
PN-74/E-90184 Przewody do pojazd samochodowych. Przewody wielożyłowe o izolacji poliwinylowej.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne wymagania i badania.
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PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciw porażeniowa
BN-80/6112-28 Kit miniowy.
Inne dokumenty
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
Dz.U. nr 13 z dn. 10.04.1972 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V Instalacje
elektryczne 1973 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz.U.
nr 81 z dn. 26.11.1990 r. , Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.U. nr 89 z dn. 25.08.1994
r.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna
SST – 06 DOJŚCIA PIESZE, UTWARDZENIA TERENU
1.WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża o wymiarach oraz
ułożeniem kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej w związku z budową boiska
wielofunkcyjnego.
2.MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01
„Wymagania ogólne”.
2.2.Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża betonowe
- kostka betonowa wibroprasowana grubość 6cm
- beton B-15 do wykonania ław,
- cement
- piasek do zapraw
3.Określenia podstawowe
- Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia
wzajemne przystawanie elementów.
-Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż
1,0 m.
-Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
3.Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST_01 "Wymagania ogólne"
5.2.Podłoże i koryto
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Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z dokumentacją
projektową oraz posiadać odwodnienie zgodne z dokumentacją projektową
Grunty podłoża powinny być nie wysadzinowe, jednorodne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i negatywnymi skutkami przemarzania.
5.3.Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynności przy wykonywaniu obejmują:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ułożenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.
5.5.Obramowanie nawierzchnii
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawdłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6.Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na
podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości
podsypki nie powinny przekraczać ÷ 1 cm zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
• współczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.7.Układanie nawierzchni
- Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału,
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni
wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
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Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót,
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z
podsypką.
- Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni
należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
- Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie
o
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45 , a wierzchołek
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku
podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać
do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze
o
średniej otoczenia nie niższej niż 15 C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy
oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6.ODBIÓR ROBÓT
6.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
6.2.PODSTAWA PŁATNOŚCI
6.3.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01 „Wymagania ogólne” .
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Szczegółowa specyfikacja techniczna
SST – 07 PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIE
1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru dostawy i montażu piłkochwytów oraz ogrodzenia w związku z budową boiska
wielofunkcyjnego.
2.MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 01
„Wymagania ogólne”.
2.2 Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- dla piłkochwytów
-beton B-15 wg PN-B-06250 [2] do wykonania fundamentów ,
-rury stalowe lub aluminiowe wg. opisu
-siatka polipropylenowa wg. opisu
- dla ogrodzenia
• beton B-15 wg PN-B-06250 [2] do wykonania fundamentów ,
-słupki profilowe stalowe zamknięte wg. projektu
-panel ogrodzeniowy systemowy wg.opisu
3.Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4.Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
5.Wykonanie robot
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
6. ODBIÓR ROBÓT
6.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01 „Wymagania ogólne” .
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Szczegółowa specyfikacja techniczna
SST – 08 INSTALACJA DRENARSKA

1.

WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót drenażowych
- ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej fi 160 mm, studzienek drenarskich oraz drenażu we
wcześniej wykonanym wykopie i włączenie ich odpowiednio do zbiornika o poj. 10 m3
- Ułożenie drenaży poziomych z rur karbowanych z perforacją o średnicy 100 mm
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest opracowaniem stosowanym jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące
przy montażu sieci drenarskich tj. zbieraczy głównych z rur karbowanych PCV średnicy 100
mm, odcinków przewodów pełnych z rur kanalizacyjnych PCV oraz obiektów i urządzeń na
tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Robotami tymczasowymi
przy budowie sieci drenarskich i kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy,
odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego
poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów
wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z
określeniami przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.
Obsypka filtracyjna - warstwa z sypkiego materiału filtracyjnego zabezpieczająca rurociąg
drenarski przed zamuleniem i ułatwiająca dopływ wody do niego - wykonywana na całym
obwodzie rurociągu lub jego części.
Głębokość sączka w punkcie - równica pomiędzy rzędną terenu a rzędną dna sączka w tym
punkcie. Przykrycie sączka w punkcie - różnica pomiędzy rzędną terenu a rzedną wierzchu
sączka w tym punkcie. Wgłębienie - wyodrębniona część saczka drenarskiego, której
początek stanowi punkt pomiarowy, w którym rozpoczyna się przeciw spadek, a końcem jest
pierwszy kolejny punkt sączka o rzędnej równej rzędnej początku wgłębienia. Jako początek
sączka przyjmuje się jego połączenie ze zbieraczem lub odejście do rowu odpływowego.
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile
ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
częściowego napełnienia.
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi WTWiO dla sieci drenażowych,
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
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oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i ST. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze
skali rysunków.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. 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 odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.
Materiały stosowane do budowy sieci drenażowych i kanalizacyjnych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złocone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
2.5. Rodzaje materiałów
2.5.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD stosowanych rur i kształtek są następujące:
- rura perforowana karbowana PCV 100 mm.
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- rura kanalizacyjna PCV 100 i 160 mm .
- kształtki do montażu sieci ciągu drenaży PVC-U i inne.
2.5.2. Geowłóknina separacyjna, filtracyjna
- wymagana gramatura wynosić powinna min. 400g.m2
2.5.3. Studzienki drenażowe
Studzienki drenażowe i kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się:
– kręgi betonowe i Żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania 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 Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.1.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe
niż 1 m,
– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku
nie powinna przekraczać 1 m,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu,
– nie powinno się ciągnąć rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, która mogłaby
powodować ich uszkodzenie,
– nie należy poddawać rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym obciążeniom,
– podczas odwijania wiązek należy uważać, aby rury nie zwijały się w spirale,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do
+30°C.
4.1.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.1.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone
ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi –
najlepiej taśmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub
wystających krawędzi.
4.1.2.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementów prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na
elastycznych podkładach.
4.2. Składowanie materiałów
4.2.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.
Nie należy kłaść więcej niż cztery zwoje rur jeden na drugim. Przy długotrwałym składowaniu (kilka
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miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez
przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby
rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10
cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być
składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami
drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w
odstępach 1÷2 m.
4.2.2. Składowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m.
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.
5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a także w normach i wytycznych.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
5.3. Montaż rurociągów
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
– montaż odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/2 obwodu.
5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PE
5.4.1. Studzienki drenarskie kontrolne
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w
PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki kontrolne na sieci drenarskiej powinny być
stosowane jako betonowe o średnicy 1000mm. Każda studzienka drenarska powinna być
posadowiona na podbudowie Żwirowej grubości min 20cm, a następnie stawiana na prefabrykacie
betonowym pełnym, lub z zastosowaniem kręgu betonowego z dnem jako gotowy element.
5.4.2. Drenowanie niesystematyczne - dotyczy drenażu zbiorczego w trasie rowu.
Przed przystąpieniem po układania rur drenażowych należy sprawdzić czy podsypka jest wykonana
zgodnie z projektem. Ze względu że drenaż wykonywany jest z tradycyjnych karbowanych rur
drenażowych które mają tendencje do przesunięć i przemieszczeń w czasie rozwijania z kręgów,
należy zaraz po osiągnięciu właściwego nachylenia podłużnego na biesząco przysypywać rury
obsypką do górnej jej powierzchni.
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5.4.3. Rury drenażowe z tworzyw sztucznych - wykonanie połączeń drenażu głównego z drenażem
palczastym.
Stosować się do zaleceń zawartych w punkcie 5.4.1.Połączenia na drenażach palczastych, tj. drenażu
głównego z drenażem bocznym należy wykonywać za pomocą specjalnie przystosowanych do tego
celu kształtek. Ze względu na środowisko stosować rury w otulinie z włókna kokosowego.
5.4.4. Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe
prowadzenie końca rury w kielich. Rury muszą być układane tak, Żeby ich podparcie było jednolite.
Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, Żeby trzymały się linii i spadków
określonych w projekcie. Przy rurach kielichowych należy upewnić się czy rura nie wspiera się na
kielichu. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejednania
ciężkiego sprzętu wykonawcy lub użytkownika terenu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
zamierzoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i
stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
6. w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w
zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i
badania przy odbiorze”.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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7.2. Opis badań
7.2.1. Badanie i sprawdzenie spadków sączków
Na każdym wybranym losowo odcinku sączka należy w odstępach co 1m zniwelować wierzch sączka i
nienaruszony teren wzdłuż jego trasy.
Dokładność odczytu z łaty wynosi:
5mm dla sączka,
10mm dla terenu
Kolejne czynności:
a). obliczenie rzędnych wierzchu sączków i terenu w punktach pomiarowych w lokalnym układzie
odniesienia,
b). obliczenie średnich spadków zaniwelowanych odcinków sączków,
c). wydzielenie wgłębień, w których występują głębokości większe od wartości dopuszczalnej wg. 2.2.
(PN-B-12098:1997),
7.2.2. Badanie głębokości sączków
Na każdym odcinku sączka w wybranych punktach pomiarowych określa się
(PN-B-12098:1997):
a). przykrycie
b). przykrycie wynikające z projektowanej głębokości drenowania,
c). liczbę przykryć mniejszych niż 0,6m,
d). wadliwość głębokości,
7.2.3. Badanie zabezpieczenia sączków obsypką filtracyjną
Należy sprawdzić zgodność wykonania obsypki i zasypki drenażu z projektem, krzywe uziarnienia
stosowanego materiału oraz świadectwa dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie.
7.3. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.3.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w
odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru są:
– wykopy i zasypka – m3,
– umocnienie ścian wykopów – m2,
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).
7.3.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci drenarskich i kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w
oparciu o KNR 2-11, KNR 2-18), dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:
– rodzaj rur i ich średnice,
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
– poziom wody gruntowej.
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się studni
rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w metrach
sześciennych zużytego betonu.
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach zależnie
od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość
studni określa się jako równicę rzędnych włazu i dna studni.
Długość odcinków sieci drenarskiej należy mierzyć między osiami studzienek rewizyjnych.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
8.1.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty budowlane podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
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robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych
8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań
8.3.1. Odbiór techniczny robót zanikających
Badania polegają na:
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm,
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z
dokumentacją,
– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
8.3.2. Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).
10.2.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
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zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
10.3. Normy
PN-B-12043:1993 Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze
PN-B-12098:1997 Drenowanie Układanie sączków drenarskich. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej
BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastykowanego polichlorku winylu
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur,
kształtek i systemu
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1)
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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