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1.WSTᆀP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi siᆐ do wymagaᑀ 
technicznych dotyczၐcych wykonania i odbioru robót, które zostanၐ wykonane w ramach 
zadania „Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawᐠa II  w Miᆐdzyzdrojach”  dz. 
ewid. Nr 179

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacjᆐ Technicznၐ jako czᆐᖰၰ Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleៀy 
odczytywaၰ i rozumieၰ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne naleៀy rozumieၰ i stosowaၰ w powiၐzaniu z niៀej wymienionymi 
Szczegóᐠowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
SST-01 B.01.00.00 – Roboty przygotowawcze 
SST-02 B.02.00.00 – Roboty ziemne – CPV 45100000-8 
SST-03 B.03.00.00 – System odwadniajၐcy boisko – drenaៀ – CPV 45111240-2 
SST-04 B.04.00.00 – Podbudowa pod nawierzchniᆐ – CPV 45100000-8 
SST-05 B.05.00.00 – Nawierzchnia z trawy syntetycznej – CPV 45212221-1 
SST-06 B.06.00.00 – Ogrodzenie, piᐠkochwyty, urzၐdzenia sportowe – CPV 45340000-2 
– Obrzeៀa betonowe – CPV 45212221-1 

W róៀnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sၐ odnoᖰniki do norm krajowych. 
Normy te winny byၰ traktowane jako integralna czᆐᖰၰ Specyfikacji Technicznych czytane 
w poᐠၐczeniu z Dokumentacjၐ Projektowၐ i Specyfikacjami, w których sၐ wymienione. 
Wykonawca jest zobowiၐzany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiၐzujၐ w zwiၐzku z wykonywaniem prac objᆐtych Kontraktem i stosowania ich 
postanowieᑀ na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. Zakᐠada siᆐ, iៀ Wykonawca dogᐠᆐbnie zaznajomi siᆐ z treᖰciၐ i 
wymaganiami tych norm. 

1.3.Zakres Robót objᆐtych ST 
Zakres Robót obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z 
trawy syntetycznej w Miᆐdzyzdrojach i dotyczy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4.Okreᖰlenia podstawowe 
Obiekt budowlany – naleៀy przez to rozumieၰ: 
— Budynek wraz instalacjami i urzၐdzeniami technicznymi; 
— Budowlᆐ stanowiၐcၐ caᐠoᖰၰ techniczno-uៀytkowၐ wraz z instalacjami i urzၐdzeniami; 
— Obiekt maᐠej architektury; 

Budowla – obiekt budowlany nie bᆐdၐcy budynkiem lub obiektem maᐠej architektury, jak: 
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojၐce maszty antenowe, wolno 
stojၐce trwale zwiၐzane z gruntem urzၐdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojၐce instalacje 
przemysᐠowe lub urzၐdzenia techniczne, oczyszczalnie ᖰcieków, skᐠadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejᖰcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a takៀe czᆐᖰci budowlane urzၐdzeᑀ technicznych (kotᐠów, pieców przemysᐠowych i innych 
urzၐdzeᑀ) oraz fundamenty pod maszyny i urzၐdzenia, jako odrᆐbne pod wzglᆐdem technicznym czᆐᖰci 
przedmiotów skᐠadajၐcych siᆐ na caᐠoᖰၰ uៀytkowၐ. 
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Obiekt maᐠej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególnoᖰci: 
a)  Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyៀe przydroៀne, figurki; 
b)  Posၐgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
c)  Uៀytkowe sᐠuៀၐce rekreacji codziennej utrzymaniu porzၐdku, jak: 
piaskownice, huᖰtawki, drabinki, ᖰmietniki. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego 
uៀytkowania w okresie krótszym od jego trwaᐠoᖰci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a takៀe obiekt budowlany niepoᐠၐczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaៀy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powᐠoki pneumatyczne, urzၐdzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w okreᖰlonym miejscu, a takៀe odbudowᆐ, 
rozbudowᆐ, nadbudowᆐ obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – prace polegajၐce na budowie, przebudowie, montaៀu remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont - wykonanie w istniejၐcym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegajၐcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiၐcych bieៀၐcej konserwacji; 

Urzၐdzenia budowlane – urzၐdzenie techniczne zwiၐzane z obiektem budowlanym zapewniajၐce moៀliwoᖰၰ 
uៀytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyᐠၐcza i urzၐdzenia instalacyjne, w tym sᐠuៀၐce 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ᖰcieków, a takៀe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod ᖰmietniki. 

Teren budowy – przestrzeᑀ, w której prowadzone sၐ roboty budowlane wraz z
przestrzeniၐ zajmowanၐ przez urzၐdzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomoᖰciၐ na cele budowy –tytuᐠ prawny wynikajၐcy z 
prawa wᐠasnoᖰci, uៀytkowania wieczystego, zarzၐdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiၐzanego, przewidujၐcego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowᆐ –decyzja administracyjna zezwalajၐca na rozpoczᆐcie i prowadzenie budowy lub 
wykonanie robót budowlanych innych niៀ budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowᆐ wraz z zaᐠၐczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych i koᑀcowych, w miarᆐ potrzeby, rysunki i opisy sᐠuៀၐce realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i ksiၐៀkᆐ obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodၐ montaៀu – takៀe dziennik 
montaៀu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

Teren zamkniᆐty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 
— Obronnoᖰci lub bezpieczeᑀstwa paᑀstwa, bᆐdၐcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegᐠych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych; 
— Bezpoᖰredniego wydobywania kopalni ze zᐠoៀa, bᆐdၐcy w dyspozycji zakᐠad górniczego; 

Wᐠaᖰciwy organ – naleៀy przez to rozumieၰ organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wᐠaᖰciwoᖰci okreᖰlonych w rozdziale 8 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoᖰci, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaᐠy w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poᐠၐczeniu stanowiၐcym integralnၐ 
caᐠoᖰၰ uៀytkowၐ. 
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Organ samorzၐdu zawodowego – organ okreᖰlony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorzၐdach zawodowych architektów, inៀynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z póហn. zm.) 

Obszar oddziaᐠywania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrᆐbnych, 
wprowadzajၐcych zwiၐzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opᐠata – kwota naleៀnoᖰci wnoszona przez zobowiၐzanego za okreᖰlone ustawၐ obowiၐzkowe kontrole dokonywane 
przez wᐠaᖰciwy organ. 

Droga tymczasowa (montaៀowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsᐠugujၐcych 
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianၐ do usuniᆐcia po ich zakoᑀczeniu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez wᐠaᖰciwy organ zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, stanowiၐcy 
urzᆐdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeᑀ i okolicznoᖰci zachodzၐcych w czasie wykonywania 
robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcᆐ, upowaៀniona do kierowania 
Robotami i do wystᆐpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszၐca ustawowၐ odpowiedzialnoᖰၰ 
za prowadzonၐ budowᆐ. 

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiၐៀka z ponumerowanymi 
stronami, sᐠuៀၐca do wpisywania przez Wykonawcᆐ obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeᑀ, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych zaᐠၐczników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegajၐ 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Czᆐᖰၰ obiektu lub etap wykonania – czᆐᖰၰ wykonania obiektu budowlanego zdolnၐ do 
speᐠnienia przewidywanych funkcji techniczno – uៀytkowych i moៀliwၐ do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegóᐠowych specyfikacjach 
technicznych. 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiajၐcego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajၐcego, niezbᆐdne do przeprowadzenia niezbᆐdnych badaᑀ i 
prób zwiၐzanych z ocenၐ jakoᖰci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót. 

Materiaᐠy - wszelkie tworzywa niezbᆐdne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacjၐ 
Projektowၐ i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inៀyniera. Materiaᐠy uៀyte do wykonania robót 
powinny byၰ nowe i peᐠnowartoᖰciowe, za wyjၐtkiem materiaᐠów uៀywanych do odtworzenia czᆐᖰci chodników, 
krawᆐៀników, nawierzchni z pᐠyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostaᐠo to wskazane jako „materiaᐠ z 
odzysku”. 

Odpowiednia (bliska) zgodnoᖰၰ - zgodnoᖰၰ wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeᖰli przedziaᐠ 
tolerancji nie zostaᐠ okreᖰlony - z przeciᆐtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczၐce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiၐzanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bᆐdၐca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wedᐠug technologicznej kolejnoᖰci ich wykonania 
wraz z obliczeniem i podaniem iloᖰci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Rekultywacja – roboty majၐce na celu uporzၐdkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
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Aprobata techniczna – dokument potwierdzajၐcy pozytywnၐ ocenᆐ technicznၐ wyrobu stwierdzajၐcၐ jego 
przydatnoᖰၰ do stosowania w okreᖰlonych warunkach, wydany przez jednostkᆐ upowaៀnionၐ do udzielania aprobat 
technicznych; spis jednostek aprobujၐcych zestawiony jest w 
Rozporzၐdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczၐcych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziaᐠ 2). 

Certyfikat zgodnoᖰci – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujၐcy, ៀe zapewniono 
odpowiedni stopieᑀ zaufania, iៀ naleៀycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usᐠuga sၐ zgodne z okreᖰlonၐ normၐ lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawၐ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnoᖰci wykazuje, ៀe 
zapewniono zgodnoᖰၰ wyrobu z PN lub aprobatᆐ technicznၐ (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodnoᖰci – zastrzeៀony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujၐcy, ៀe 
zapewniono odpowiedni stopieᑀ zaufania iៀ dany wyrób, proces lub usᐠuga sၐ zgodne z okreᖰlonၐ normၐ lub innym 
dokumentem normatywnym. 

Skaᐠa – jest definiowana jako wszystkie materiaᐠy wymagajၐce – zdaniem Inspektora Nadzoru – wysadzenia lub 
zastosowania klinów metalowych i mᐠotów dwurᆐcznych, lub zastosowania wierceᑀ pneumatycznych w celu ich 
usuniᆐcia, których to materiaᐠów nie moៀna wydobyၰ poprzez zrywanie ciၐgnikiem o mocy uៀytecznej równej co 
najmniej 150 KM z pojedynczၐ, wysokowydajnၐ zrywarkၐ zamontowanၐ z tyᐠu. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczၐce robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z 
Dokumentacjၐ Projektowၐ ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegóᐠowymi 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiajၐcy w terminie okreᖰlonym w dokumentach Umowy przekaៀe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjᆐ i wspóᐠrzᆐdne punktów gᐠównych 
obiektu oraz reperów, przekaៀe Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet 
SST. 

Wykonawca jest zobowiၐzany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniajၐce, opiniujၐce oraz 
wᐠaᖰcicieli terenów, na których prowadzone bᆐdၐ prace. 
Przed rozpoczᆐciem robót Wykonawca jest zobowiၐzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych 
stron (wᐠaᖰcicieli lub administratorów terenów, wᐠaᖰcicieli urzၐdzeᑀ, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczᆐcia prac oraz o przewidywanym terminie zakoᑀczenia. 

Koszty zwiၐzane z nadzorami wᐠaᖰcicieli terenów lub urzၐdzeᑀ, wynikajၐce z warunków, na jakich zostaᐠy wydane 
pozwolenia na budowᆐ oraz na jakich uzgodniono dokumentacjᆐ projektowၐ naleៀy podaၰ w formie jednostkowej . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoᖰၰ za ochronᆐ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
koᑀcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wᐠasny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraၰ opis, czᆐᖰၰ graficznၐ, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegóᐠowych warunkach umowy, uwzglᆐdniajၐcym podziaᐠ na dokumentacjᆐ projektowၐ: 
— Dostarczonၐ przez Zamawiajၐcego; 
— Sporzၐdzonၐ przez Wykonawcᆐ; 
W skᐠad dokumentacji wchodzi: 
a) Dokumentacja Projektowa zaᐠၐczona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego w  dokumentacji 

przetargowej; 
b)  Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcᆐ w ramach Ceny umownej. 

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonaၰ dokumentacjᆐ powykonawczၐ caᐠoᖰci wykonanych robót, 
w tym równieៀ: — dokumentacjᆐ geodezyjnၐ ( + szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraၰ 
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikᐠe w trakcie realizacji robót. 

1.5.3.Zgodnoᖰၰ Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i Szczegóᐠowymi Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiၐ zaᐠၐczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choၰby 
jednym z nich sၐ obowiၐzujၐce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byᐠy w caᐠej dokumentacji. 
W przypadku rozbieៀnoᖰci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiၐzuje kolejnoᖰၰ ich waៀnoᖰci 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiၰ Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaᐠy majၐ byၰ zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ i SST. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieៀnoᖰci podane na rysunku wielkoᖰci liczbowe wymiarów sၐ waៀniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. Dane okreᖰlone w Dokumentacji Projektowej i w SST bᆐdၐ uwaៀane za wartoᖰci 
docelowe, od których dopuszczalne sၐ odchylenia w ramach okreᖰlonego przedziaᐠu tolerancji. Cechy materiaᐠów i
elementów budowli muszၐ byၰ jednorodne i wykazywaၰ bliskၐ zgodnoᖰၰ z okreᖰlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie 
mogၐ przekraczaၰ dopuszczalnego przedziaᐠu tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiaᐠy lub wykonane Roboty nie bᆐdၐ w peᐠni zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ 
lub SST i wpᐠynie to na niezadowalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu budowli, to takie materiaᐠy bᆐdၐ niezwᐠocznie zastၐpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

l.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiၐzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeᑀstwa Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aៀ do zakoᑀczenia i odbioru koᑀcowego Robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie utrzymywaၰ tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce, w tym: ogrodzenia, 
porᆐcze, oᖰwietlenie, sygnaᐠy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne ᖰrodki niezbᆐdne do ochrony robót, 
wygody spoᐠecznoᖰci i innych a w szczególnoᖰci: 

a)  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujၐcych czynnoᖰci  zwiၐzane z budowၐ i nienaruszalnoᖰၰ 
ich mienia sᐠuៀၐcego do pracy a takៀe zabezpieczy Teren Budowy przed dostᆐpem osób nieupowaៀnionych. 

b) Fakt przystၐpienia do Robót Wykonawca obwieᖰci publicznie przed ich rozpoczᆐciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloᖰciach okreᖰlonych przez Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treᖰၰ bᆐdzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bᆐdၐ utrzymywane 
przez Wykonawcᆐ w dobrym stanie przez caᐠy okres realizacji Robót. 

1.5.5.Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczၐce ochrony 
ᖰrodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykoᑀczeniowych Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ Teren Budowy i 
wykopy w stanie bez wody stojၐcej; 
a) stosowaၰ siᆐ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r); 
b) podejmowaၰ wszelkie uzasadnione kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do przepisów i norm dotyczၐcych ochrony 

ᖰrodowiska na terenie i wokóᐠ Terenu Budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci 
spoᐠecznej i innych, a wynikajၐcych ze skaៀenia, haᐠasu lub innych przyczyn powstaᐠych w nastᆐpstwie jego sposobu 
dziaᐠania. 

Stosujၐc siᆐ do tych wymagaᑀ bᆐdzie miaᐠ szczególny wzglၐd na: 
a) lokalizacjᆐ baz, warsztatów, magazynów, skᐠadowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
b) ᖰrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed: 
— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyᐠami lub substancjami toksycznymi; 
— zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami; 
— moៀliwoᖰciၐ powstania poៀaru; 

1.5.6.Ochrona przeciwpoៀarowa 
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej. Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny 
sprzᆐt przeciwpoៀarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostᆐpem osób trzecich. 
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem 
wywoᐠanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.Materiaᐠy szkodliwe dla otoczenia 
Materiaᐠy, które w sposób trwaᐠy sၐ szkodliwe dla otoczenia, nie bᆐdၐ dopuszczone do uៀycia. Nie dopuszcza siᆐ 
uៀycia materiaᐠów wywoᐠujၐcych szkodliwe promieniowanie o stᆐៀeniu wiᆐkszym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiaᐠy odpadowe uៀyte do Robót bᆐdၐ miaᐠy ᖰwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnionၐ jednostkᆐ, 
jednoznacznie okreᖰlajၐce brak szkodliwego oddziaᐠywania tych materiaᐠów na ᖰrodowisko. 
Materiaᐠy, które sၐ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoᑀczeniu Robót ich szkodliwoᖰၰ zanika (np. 
materiaᐠy pylaste) mogၐ byၰ uៀyte pod warunkiem przestrzegania wymagaᑀ technologicznych wbudowania. Jeៀeli 
wymagajၐ tego odpowiednie przepisy Zamawiajၐcy powinien otrzymaၰ zgodᆐ na uៀycie tych materiaᐠów od 
wᐠaᖰciwych organów administracji paᑀstwowej. 
Jeៀeli Wykonawca uៀyᐠ materiaᐠów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uៀycie spowodowaᐠo 
jakiekolwiek zagroៀenie ᖰrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajၐcy. 

1.5.8.Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji na powierzchni ziemi i za urzၐdzenia podziemne, takie jak rurociၐgi, 
kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wᐠadz bᆐdၐcych wᐠaᖰcicielami tych urzၐdzeᑀ potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzၐdzeᑀ w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiၐzany jest umieᖰciၰ w swoim harmonogramie rezerwᆐ czasowၐ dla wszelkiego rodzaju Robot, 
które majၐ byၰ wykonane w zakresie przeᐠoៀenia instalacji i urzၐdzeᑀ podziemnych na Terenie Budowy i powiadomiၰ 
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Inspektora Nadzoru oraz wᐠadze lokalne o zamiarze rozpoczᆐcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwᐠocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uៀytkowników oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ dostarczajၐc wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie spowodowane przez jego dziaᐠania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzၐdzeᑀ podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego. 

1.5.9.Ograniczenie obciၐៀeᑀ osi pojazdów 
Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ obciၐៀenia na oᖰ przy transporcie materiaᐠów i 
wyposaៀenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbᆐdne zezwolenia od wᐠadz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ᐠadunków i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie o kaៀdym takim przewozie powiadamiaᐠ Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ᐠadunki powodujၐce nadmierne obciၐៀenie osiowe nie bᆐdၐ dopuszczone na ᖰwieៀo ukoᑀczony fragment 
budowy w obrᆐbie Terenu Budowy i Wykonawca bᆐdzie odpowiadaᐠ za naprawᆐ wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10.Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. W 
szczególnoᖰci Wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ, aby personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespeᐠniajၐcych odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt i odpowiedniၐ 
odzieៀ dla ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeᑀstwa publicznego. 
W szczególnoᖰci Wykonawca zobowiၐzany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikajၐcych z : 
— Rozporzၐdzenia Ministra Budownictwa i Przemysᐠu Materiaᐠów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaៀowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 
43 ) 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiၐzany sporzၐdziၰ lub zapewniၰ 
sporzၐdzenie ( przed rozpoczᆐciem budowy ), Planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na 
podstawie, „Informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia ” sporzၐdzonၐ przez  projektanta. 
„ Plan BIOZ ” naleៀy opracowaၰ zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 
Nr 120 , poz. 1126), uwzglᆐdniajၐc równieៀ wymagania okreᖰlone w Rozporzၐdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 
401)  oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeᖰnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ) 
Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych powyៀej nie podlegajၐ odrᆐbnej 
zapᐠacie i sၐ uwzglᆐdnione w Cenie umownej. 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ Robót i za wszelkie materiaᐠy i urzၐdzenia uៀywane do Robót od daty 
rozpoczᆐcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ Roboty do czasu koᑀcowego odbioru. Utrzymanie powinno byၰ prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy byᐠy w zadowalajၐcym stanie przez caᐠy czas, do momentu odbioru koᑀcowego. 
Jeᖰli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczၐၰ 
Roboty utrzymaniowe nie póហniej niៀ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszystkie przepisy wydane przez wᐠadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które sၐ w jakikolwiek sposób zwiၐzane z Robotami i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
W szczególnoᖰci Wykonawca zastosuje siᆐ do: 
— Rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ). 
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ praw patentowych i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za wypeᐠnienie wszelkich 
wymagaᑀ prawnych odnoᖰnie wykorzystania opatentowanych urzၐdzeᑀ lub metod i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie 
informowaၰ Inspektora Nadzoru o swoich dziaᐠaniach, przedstawiajၐc kopie zezwoleᑀ i inne odnoᖰne dokumenty. 
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Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych powyៀej nie podlegajၐ odrᆐbnej 
zapᐠacie i sၐ uwzglᆐdnione w Cenie jednostkowej umownej. 

1.5.13.Wycinka zieleni 
Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajၐcego. 
Wykonawca nie uwzglᆐdni w Cenie umownej kosztów zwiၐzanych z usuniᆐciem drzew. 
W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniᆐcie samowysiewajၐcych siᆐ krzewów, jako roboty przygotowawcze pod 
wykonanie boiska wraz z drenaៀem. 
Koszty z tym zwiၐzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robót podstawowych, których dotyczၐ te 
roboty przygotowawcze. 

2.MATERIAᐐY 

Wszystkie materiaᐠy, których Wykonawca uៀyje do wbudowania muszၐ odpowiadaၰ warunkom okreᖰlonym w art.10. 
Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny byၰ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadaၰ 
aprobatᆐ technicznၐ oraz certyfikat zgodnoᖰci lub znak zgodnoᖰci oraz certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa (zgodnie z 
Rozporzၐdzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.) 
Wykonawca dla potwierdzenia jakoᖰci uៀytych materiaᐠów dostarczy atesty wytwórcy lub 
ᖰwiadectwa potwierdzajၐce odpowiedniၐ jakoᖰၰ materiaᐠów. 

2.1.ថródᐠa szukania materiaᐠów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaᐠów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegóᐠowe informacje dotyczၐce proponowanego ហródᐠa wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiaᐠów i odpowiednie ᖰwiadectwa badaᑀ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiaᐠów z danego ហródᐠa nie oznacza automatycznie, ៀe wszelkie materiaᐠy z danego 
ហródᐠa uzyskajၐ zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia badaᑀ, w celu udokumentowania, ៀe materiaᐠy uzyskane z 
dopuszczonego ហródᐠa w sposób ciၐgᐠy speᐠniajၐ wymagania Szczegóᐠowych Specyfikacji Technicznych w czasie 
postᆐpu Robót. Pozostaᐠe materiaᐠy budowlane powinny speᐠniaၰ wymagania jakoᖰciowe okreᖰlone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegóᐠowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2.Pozyskiwanie materiaᐠów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleᑀ od wᐠaᖰcicieli i odnoᖰnych wᐠadz na pozyskanie materiaᐠów z 
jakichkolwiek ហródeᐠ miejscowych wᐠၐczajၐc w to ហródᐠa wskazane przez Zamawiajၐcego i jest zobowiၐzany dostarczyၰ 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczᆐciem eksploatacji ហródᐠa. 
Wykonawca przedstawi dokumentacjᆐ zawierajၐcၐ raporty z badaᑀ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanၐ 
przez siebie metodᆐ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za speᐠnienie wymagaᑀ iloᖰciowych i jakoᖰciowych 
materiaᐠów z jakiegokolwiek ហródᐠa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opᐠaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiၐzane z 
dostarczeniem materiaᐠów do robót. 
Humus i nadkᐠad czasowo zdjᆐte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ៀwiru bᆐdၐ formowane w 
haᐠdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoᑀczeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiaᐠy pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy bᆐdၐ wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkᐠad odpowiednio do wymagaᑀ umowy lub 
wskazaᑀ Inspektora Nadzoru. 
Z wyjၐtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bᆐdzie prowadziၰ ៀadnych 
wykopów w obrᆐbie Terenu Budowy poza tymi, które zostaᐠy wyszczególnione w umowie. 
Eksploatacja ហródeᐠ materiaᐠów bᆐdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiၐzujၐcymi na danym obszarze. 
2.3.Inspekcja wytwórni materiaᐠów 
Wytwórnie materiaᐠów mogၐ byၰ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodnoᖰci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiaᐠów mogၐ byၰ pobierane w celu sprawdzenia ich wᐠaᖰciwoᖰci. Wynik tych kontroli 
bᆐdzie podstawၐ akceptacji okreᖰlonej partii materiaᐠów pod wzglᆐdem jakoᖰci. 



11

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bᆐdzie przeprowadzaᐠ inspekcjᆐ wytwórni bᆐdၐ zachowane nastᆐpujၐce 
warunki: 
— Inspektor Nadzoru bᆐdzie miaᐠ zapewnionၐ wspóᐠpracᆐ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiaᐠów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 
— Inspektor Nadzoru bᆐdzie miaᐠ wolny dostᆐp, w dowolnym czasie, do tych czᆐᖰci wytwórni, gdzie odbywa siᆐ 

produkcja materiaᐠów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4.Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom 

Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z Terenu 
Budowy, bၐdហ zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeᖰli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uៀycie tych materiaᐠów do innych robót, niៀ te, dla których 
zostaᐠy zakupione, to koszt tych materiaᐠów zostanie przewartoᖰciowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Kaៀdy rodzaj Robót, w którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i nie zaakceptowane materiaᐠy, Wykonawca wykonuje na 
wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ z jego nie przyjᆐciem i niezapᐠaceniem. 

2.5.Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ one potrzebne do Robót, byᐠy 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰci do Robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego skᐠadowania bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcᆐ. 

2.6.Wariantowe stosowanie materiaᐠów 
Jeᖰli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego zastosowania rodzaju materiaᐠów w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
uៀyciem materiaᐠu, albo w okresie dᐠuៀszym, jeᖰli bᆐdzie to wymagane dla badaᑀ prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe byၰ póហniej zamieniony. 

3.SPRZᆀT 

Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpᐠywu na 
jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy i powinien 
odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleᑀ w takich dokumentach sprzᆐt powinien byၰ 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowၐ. 
Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót ma byၰ utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on zgodny z normami  ochrony ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi jego uៀytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie sprzᆐtu do 
uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeៀeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego uៀycia sprzᆐtu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjᆐ przed 
uៀyciem sprzᆐtu. Wybrany sprzᆐt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moៀe byၰ póហniej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania warunków umowy, zostanၐ przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.TRANSPORT I SKᐐADOWANIE 

4.1.Ogólne wymagania dotyczၐce transportu 
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ niekorzystnie na 
jakoᖰၰ wykonywanych Robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych Materiaᐠów oraz stan dróg. Liczba ᖰrodków transportu 
bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2.Wymagania dotyczၐce przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ, speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych. 
ᖠrodki transportu nie odpowiadajၐce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bᆐdၐ usuniᆐte z Terenu 
Budowy. 
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach lၐdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowၐ, oraz za jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ Projektowၐ, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoᖰci wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzᆐdnymi okreᖰlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piᖰmie przez Inspektora Nadzoru. 
Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostanၐ, jeᖰli 
wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialnoᖰci za ich dokᐠadnoᖰၰ. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów Robót bᆐdၐ oparte na 
wymaganiach sformuᐠowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takៀe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglᆐdni wyniki badaᑀ materiaᐠów i Robót, rozrzuty 
normalnie wystᆐpujၐce przy produkcji i przy badaniach materiaᐠów, doᖰwiadczenia z przeszᐠoᖰci, wyniki badaᑀ 
naukowych oraz inne czynniki wpᐠywajၐce na rozwaៀanၐ kwestiᆐ. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczၐce realizacji robót bᆐdၐ wykonywane przez Wykonawcᆐ nie póហniej niៀ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groហbၐ zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytuᐠu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 

6.1.Program Zapewnienia Jakoᖰci (PZJ) 
Do obowiၐzków Wykonawcy naleៀy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakoᖰci ( PZJ ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moៀliwoᖰci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujၐce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakoᖰci bᆐdzie zawieraၰ: 
a) czᆐᖰၰ ogólnၐ opisujၐcၐ: 
· organizacjᆐ wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 
· organizacjᆐ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 
· bhp; 
· wykaz zespoᐠów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakoᖰၰ i terminowoᖰၰ wykonania poszczególnych elementów Robót; 
· system (sposób i procedurᆐ) proponowanej, kontroli sterowania jakoᖰciၐ wykonywanych Robót; 
· wyposaៀenie w sprzᆐt i urzၐdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wᐠasnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zleciၰ prowadzenie badaᑀ); 
· sposób oraz formᆐ gromadzenia wyników badaᑀ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujၐcych a takៀe wyciၐganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formᆐ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) czᆐᖰၰ szczegóᐠowၐ opisujၐcၐ dla kaៀdego asortymentu Robót: 
·  wykaz maszyn i urzၐdzeᑀ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaៀeniem w

mechanizmy do sterowania i urzၐdzenia pomiarowo-kontrolne; 
·  rodzaje i iloᖰၰ ᖰrodków transportu oraz urzၐdzeᑀ do magazynowania i zaᐠadunku 

materiaᐠów, spoiw, kruszyw itp.; 
· sposób zabezpieczenia i ochrony ᐠadunków przed utratၐ ich wᐠaᖰciwoᖰci w czasie transportu; 
· sposób i procedurᆐ pomiarów i badaᑀ (rodzaj i czᆐstotliwoᖰၰ, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzၐdzeᑀ, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaᐠów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót; 
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· sposób postᆐpowania z materiaᐠami i Robotami nie odpowiadajၐcymi wymaganiom; 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiၐzany do opracowania Programu Zapewnienia 
Jakoᖰci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakoᖰci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpóហniej 
razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. 
Koszty zwiၐzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakoᖰci naleៀy podaၰ w cenie umownej. 

6.2.Zasady kontroli jakoᖰci Robót 
Celem kontroli Robót bᆐdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiၐgnၐၰ zaᐠoៀonၐ jakoᖰၰ 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ Robót i jakoᖰci materiaᐠów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc personel, laboratorium, sprzᆐt, zaopatrzenie i wszystkie urzၐdzenia niezbᆐdne 
do pobierania próbek i badaᑀ materiaᐠów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moៀe zaៀၐdaၰ od Wykonawcy 
przeprowadzenia badaᑀ w celu zademonstrowania, ៀe poziom ich wykonywania jest zadowalajၐcy. Wykonawca 
bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz Robót z czᆐstotliwoᖰciၐ zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰၰ sၐ okreᖰlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaᐠy one tam 
okreᖰlone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniၰ wykonanie Robót zgodnie z 
umowၐ. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru ᖰwiadectwa, ៀe wszystkie stosowane urzၐdzenia i sprzᆐt 
badawczy posiadajၐ waៀnၐ legalizacjᆐ, zostaᐠy prawidᐠowo wykalibrowane i odpowiadajၐ wymaganiom norm 
okreᖰlajၐcych procedury badaᑀ. 
Inspektor Nadzoru bᆐdzie mieၰ nieograniczony dostᆐp do pomieszczeᑀ laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bᆐdzie przekazywaၰ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociၐgniᆐciach dotyczၐcych urzၐdzeᑀ laboratoryjnych, sprzᆐtu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeៀeli niedociၐgniᆐcia te bᆐdၐ tak powaៀne, ៀe mogၐ wpᐠynၐၰ 
ujemnie na wyniki badaᑀ, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uៀycie do Robót badanych materiaᐠów i dopuᖰci 
je do uៀycia dopiero wtedy, gdy niedociၐgniᆐcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanၐ usuniᆐte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakoᖰၰ tych materiaᐠów. Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem i prowadzeniem badaᑀ 
materiaᐠów ponosi Wykonawca. 

6.3.Pobieranie próbek 
Próbki bᆐdၐ pobierane losowo. Zaleca siᆐ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
ៀe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogၐ byၰ z jednakowym prawdopodobieᑀstwem wytypowane do 
badaᑀ. 
Inspektor Nadzoru bᆐdzie mieၰ zapewnionၐ moៀliwoᖰၰ udziaᐠu w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ dodatkowe badania tych materiaᐠów, które budzၐ 
wၐtpliwoᖰၰ, co do jakoᖰci, o ile kwestionowane materiaᐠy nie zostanၐ przez Wykonawcᆐ usuniᆐte lub ulepszone z 
wᐠasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaᑀ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajၐcy. 
Pojemniki do pobierania próbek bᆐdၐ, dostarczone przez Wykonawcᆐ i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcᆐ do badaᑀ bᆐdၐ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

6.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmujၐ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaၰ moៀna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystၐpieniem do pomiarów lub badaᑀ, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piᖰmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Koszt wykonania niezbᆐdnych pomiarów i badaᑀ powinien zostaၰ uwzglᆐdniony w cenie jednostkowej, której dotyczy, 
jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegóᐠowych Specyfikacji 
Technicznych. 

6.5.Raporty z badaᑀ 
Wykonawca bᆐdzie przekazywaၰ Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badaᑀ jak najszybciej, nie póហniej 
jednak niៀ w terminie okreᖰlonym w Programie Zapewnienia Jakoᖰci.
Wyniki badaᑀ (kopie) bᆐdၐ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedᐠug 
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiaᐠów u ហródᐠa ich wytwarzania. 
Do umoៀliwienia jemu kontroli zapewniona bᆐdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiaᐠów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcᆐ, bᆐdzie 
oceniaၰ zgodnoᖰၰ materiaᐠów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badaᑀ dostarczonych przez 
Wykonawcᆐ. 
Inspektor Nadzoru moៀe pobieraၰ próbki materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeៀeli wyniki tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe raporty Wykonawcy sၐ 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleៀnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badaᑀ, albo oprze siᆐ wyᐠၐcznie na wᐠasnych badaniach przy ocenie zgodnoᖰci 
materiaᐠów i Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i SST. W takim przypadku caᐠkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badaᑀ i pobierania próbek poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ. 

6.7.Atesty jakoᖰci materiaᐠów i urzၐdzeᑀ 
Inspektor Nadzoru moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te wyroby i materiaᐠy, które: 
a)  Posiadajၐ certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa wykazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi 

okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm przenoszၐcych europejskie normy zharmonizowane, aprobat 
technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporzၐdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 ); 

b) Posiadajၐ deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z:
— Polskၐ Normၐ lub 
— aprobatၐ technicznၐ, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeៀeli nie sၐ objᆐte 

certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt. 1 i które speᐠniajၐ wymogi SST; 
c)  Znajdujၐ siᆐ w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporzၐdzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ). 
W przypadku materiaᐠów, dla których ww. dokumenty sၐ wymagane przez SST, kaៀda ich partia dostarczona do Robót 
bᆐdzie posiadaၰ te dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem badaᑀ jakoᖰci materiaᐠów przez Wykonawcᆐ, Inspektor Nadzoru moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia 
materiaᐠy posiadajၐce atest producenta stwierdzajၐcy ich peᐠnၐ zgodnoᖰၰ z warunkami podanymi w SST. 
Produkty przemysᐠowe bᆐdၐ posiadaၰ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badaᑀ. Kopie wyników tych badaᑀ bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ Inspektorowi 
Nadzoru. 
Materiaᐠy posiadajၐce atesty na urzၐdzenia - waៀne legalizacje mogၐ byၰ badane w dowolnym czasie. Jeៀeli zostanie 
stwierdzona niezgodnoᖰၰ ich wᐠaᖰciwoᖰci z SST to takie materiaᐠy i/lub urzၐdzenia zostanၐ odrzucone. 

6.8.Dokumenty budowy 

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montaៀu -w przypadku realizacji obiektu metodၐ montaៀu ) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu Robót, stanu bezpieczeᑀstwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kaៀdy zapis w Dzienniku Budowy bᆐdzie opatrzony datၐ jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonaᐠa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sᐠuៀbowego. 
Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Zaᐠၐczone do Dziennika Budowy protokoᐠy i inne dokumenty bᆐdၐ oznaczone kolejnym numerem zaᐠၐcznika i 
opatrzone datၐ i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci: 
· datᆐ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
· datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego Dokumentacji Projektowej; 
· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakoᖰci i harmonogramów Robót; 
· terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów Robót; 
· przebieg Robót, trudnoᖰci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach; 
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
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· daty zarzၐdzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
· zgᐠoszenia i daty odbiorów Robót zanikajၐcych, ulegajၐcych. zakryciu, czᆐᖰciowych i koᑀcowych odbiorów Robót; 
· wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
· stan pogody i temperaturᆐ powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajၐcych ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w zwiၐzku z warunkami klimatycznymi; 
· zgodnoᖰၰ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 
· dane dotyczၐce czynnoᖰci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót; 
· dane dotyczၐce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
· dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaᑀ z podaniem, kto je 

przeprowadzaᐠ; 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaᐠ ; 
· inne istotne informacje o przebiegu Robót ; 
Propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bᆐdၐ przedᐠoៀone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania siᆐ; 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjᆐcia lub 
zajᆐciem stanowiska ; 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siᆐ. Projektant nie jest jednak 
stronၐ umowy i nie ma uprawnieᑀ do wydawania poleceᑀ Wykonawcy Robót ; 

b) Ksiၐៀka Obmiarów 
Ksiၐៀka Obmiarów stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego postᆐpu kaៀdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza siᆐ w sposób ciၐgᐠy w jednostkach przyjᆐtych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót lub w SST i wpisuje do Ksiၐៀki Obmiarów. 

c) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci materiaᐠów, atesty materiaᐠów, orzeczenia o 
jakoᖰci materiaᐠów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaᑀ Wykonawcy bᆐdၐ gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakoᖰci. Dokumenty te stanowiၐ 
zaᐠၐczniki do odbioru Robót. Winny byၰ udostᆐpnione na kaៀde ៀyczenie Inspektora Nadzoru. 

d) Pozostaᐠe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza siᆐ, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastᆐpujၐce dokumenty: 
· pozwolenie na budowᆐ wraz z zaᐠၐczonym projektem budowlanym lub zgᐠoszenie robót; 
· protokoᐠy przekazania Terenu Budowy; 
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
· protokoᐠy odbioru Robót; 
· protokoᐠy z narad i ustaleᑀ; 
· plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia; 
· operaty geodezyjne; 
· korespondencjᆐ na budowie; 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiᆐcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglၐdu na ៀyczenie Zamawiajၐcego. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ i SST, w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym 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 bᆐdၐ wpisane do Ksiᆐgi Obmiaru. 
Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich Robót. Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wg ustaleᑀ 
Inspektora Nadzoru na piᖰmie. 
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Obmiar gotowych Robót bᆐdzie przeprowadzony z czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do celu miesiᆐcznej pᐠatnoᖰci na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie okreᖰlonym w umowie. 

7.2.Zasady okreᖰlania iloᖰci Robót i materiaᐠów 
Zasady okreᖰlania iloᖰci robót podane sၐ w odpowiednich Szczegóᐠowych Specyfikacjach 
Technicznych Jednostki obmiaru powinny byၰ zgodne z jednostkami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

7.3.Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy 
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót bᆐdၐ zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli urzၐdzenia te lub sprzᆐt wymagajၐ 
badaᑀ atestujၐcych, to Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym stanie, 
w caᐠym okresie trwania Robót. 

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzane przed czᆐᖰciowym lub koᑀcowym odbiorem Robót, a takៀe 
w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegajၐcych zakryciu 
przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonywane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiᆐgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogၐ 
byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika do Ksiᆐgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich Szczegóᐠowych Specyfikacji Technicznych, 
Roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu; 
b) odbiorowi czᆐᖰciowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu ( koᑀcowemu ); 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.Odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu 
Odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i jakoᖰci 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ zakryciu. 
Odbiór Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci Robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, nie 
póហniej jednak niៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Jakoᖰၰ i iloᖰၰ Robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierajၐcych komplet 
wyników badaᑀ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjၐ Projektowၐ, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.Odbiór czᆐᖰciowy 
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonywanych czᆐᖰci Robót. Odbioru 
czᆐᖰciowego Robót dokonuje siᆐ dla zakresu Robót okreᖰlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny Robót (koᑀcowy) 
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8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (iloᖰci) oraz 
jakoᖰci. 
Caᐠkowite zakoᑀczenie Robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego bᆐdzie stwierdzona przez Wykonawcᆐ wpisem 
do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót nastၐpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczၐc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoᑀczenia Robót i przyjᆐcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, 
wyników badaᑀ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ przyjᆐtych w trakcie odbiorów Robót 
zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu oraz odbiorów czᆐᖰciowych, zwᐠaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupeᐠniajၐcych i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeᐠniajၐcych w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykoᑀczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnoᖰci i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisjᆐ, ៀe jakoᖰၰ wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjၐ  Projektowၐ i SST z uwzglᆐdnieniem tolerancji i nie ma wiᆐkszego 
wpᐠywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonၐ wartoᖰၰ wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagaᑀ przyjᆐtych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koᑀcowe ) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koᑀcowego Robót jest protokóᐠ odbioru 
ostatecznego Robót, sporzၐdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce 
dokumenty: 
·  Dokumentacjᆐ Powykonawczၐ, tj. dokumentacjᆐ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
·  Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeᐠniajၐce lub zamienne); 
·  Recepty i ustalenia technologiczne; 
·  Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwᐠaszcza przy odbiorze Robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania Jego zaleceᑀ; 
· Dzienniki Budowy i Ksiᆐgi Obmiaru (oryginaᐠy); 
· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych zgodne z SST i Programem Zapewnienia Jakoᖰci 

(PZJ); 
· Deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów, certyfikaty na znak bezpieczeᑀstwa 

zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakoᖰci (PZJ); 
· Opiniᆐ technologicznၐ sporzၐdzonၐ na podstawie wszystkich wyników badaᑀ i pomiarów zaᐠၐczonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST; 
· Sprawozdanie techniczne; 
· Geodezyjnၐ inwentaryzacjᆐ powykonawczၐ Robót i sieci uzbrojenia terenu; 
· Kopie mapy zasadniczej powstaᐠej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajၐcego. 

Sprawozdanie techniczne bᆐdzie zawieraၰ; 
· Zakres i lokalizacjᆐ wykonywanych Robót; 
· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajၐcego; 
· Uwagi dotyczၐce warunków realizacji Robót; 
· Datᆐ rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia Robot; 
W przypadku, gdy wedᐠug komisji, Roboty pod wzglᆐdem przygotowania dokumentacyjnego nie bᆐdၐ gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcၐ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 
Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ Roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiajၐcego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad, które ujawniၐ siᆐ w 
okresie gwarancyjnym i rᆐkojmi. 
Odbiór pogwarancyjny bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ” 
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9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 

9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawၐ pᐠatnoᖰci Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartoᖰၰ (kwota) skalkulowana i podana przez 
Wykonawcᆐ i przyjᆐta przez zamawiajၐcego w dokumentach umowy (ofercie). 
Wynagrodzenie bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci, wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej wykonanie, 
okreᖰlone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Wynagrodzenie Robót bᆐdzie obejmowaၰ: 
· Robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z narzutami; 
· Wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

Teren Budowy; 
· Wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzᆐtu na Teren Budowy i z powrotem, 

montaៀ i demontaៀ na stanowisku pracy, narzuty); 
· Koszty poᖰrednie, w skᐠad których wchodzၐ,: pᐠace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urzၐdzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu 
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczၐce oznakowana Robót, wydatki dotyczၐce bhp, usᐠugi obce na rzecz budowy, opᐠaty za dzierៀawᆐ placów, 
ekspertyzy dotyczၐce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarzၐdu przedsiᆐbiorstwa Wykonawcy; 

· Zysk kalkulacyjny zawierajၐcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuᐠu innych wydatków mogၐcych wystၐpiၰ w czasie 
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

· Podatki obliczane zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleៀy wliczaၰ podatku VAT; 
Wartoᖰၰ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcᆐ jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza moៀliwoᖰၰ 
ៀၐdania dodatkowej zapᐠaty za wykonanie Robót objᆐtych realizacjၐ przedmiotu Umowy. 

9.2.Zaplecze Zamawiajၐcego 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiၐzany zapewniၰ Zamawiajၐcemu pomieszczenie do przeprowadzenia 
narad roboczych z udziaᐠem 6 osób. 
Koszty zwiၐzane ze speᐠnieniem tego wymagania Wykonawca uwzglᆐdni w ramach wynagrodzenia jednostkowego. 

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
Specyfikacje Techniczne w róៀnych miejscach powoᐠujၐ siᆐ na Polskie Normy (PN), przepisy branៀowe, instrukcje. 
Naleៀy je traktowaၰ jako integralnၐ czᆐᖰၰ i naleៀy je czytaၰ ᐠၐcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
wystᆐpowaᐠy. Rozumie siᆐ, iៀ Wykonawca jest w peᐠni zaznajomiony z ich zawartoᖰciၐ i wymaganiami. Zastosowanie 
bᆐdၐ miaᐠy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie póហniej niៀ 30 dni przed datၐ skᐠadania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty bᆐdၐ wykonywane w bezpieczny sposób, ᖰciᖰle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiၐzujၐcymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiၐzany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiၐzujၐ w zwiၐzku z wykonaniem 
prac objᆐtych Umowၐ i stosowania ich postanowieᑀ 
na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegóᐠowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
Zakᐠada siᆐ, iៀ Wykonawca dogᐠᆐbnie zaznajomiᐠ siᆐ z treᖰciၐ i wymaganiami tych norm. 
1. 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). 

2. Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaៀu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane 
dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 
z póហniejszymi zmianami). 

4. Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 48 doz. 401). 
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1.WSTᆀP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w 
Miᆐdzyzdrojach, dz. nr ewid. 179 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegóᐠowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objᆐtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ prowadzenia robót rozbiórkowych i 
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowၐ 

1.4. Okreᖰlenia podstawowe 
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednim: normami 
oraz okreᖰleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ 
Projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 

1.6.Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
Dokumentacjᆐ robót rozbiórkowych stanowiၐ: 

a)   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); 

b)   projekt wykonawczy (jeៀeli taka potrzeba wystᆐpuje); 
c)   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówieᑀ 

publicznych), zgodna z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, 
poz. 2072); 

d)  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzၐdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz 
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 

e)   aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnoᖰci ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania uៀytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawၐ   Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z póហniejszymi zmianami); 

f)   protokóᐠy odbiorów czᆐᖰciowych, koᑀcowych i robót zanikajၐcych, z  zaᐠၐczonymi protokóᐠami z badaᑀ 
kontrolnych; 

Roboty naleៀy wykonywaၰ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzglᆐdniaၰ: 
a) lokalizacjᆐ i warunki uៀytkowania; 
b) rodzaj rozbiórki; 
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2.MATERIAᐐY 
Materiaᐠy nie wystᆐpujၐ 

3.SPRZᆀT 
3.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
Do rozbiórek moៀna uៀyၰ dowolnego sprzᆐtu. 

3.2.Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania Robót rozbiórkowych. 
Do wykonywania robót rozbiórkowych moៀna uៀyၰ nastᆐpujၐcego sprzᆐtu: 

a) koparki przedsiᆐbierne o pojemnoᖰci ᐠyៀki25 m3 ; 
b) mᐠoty pneumatyczne; 

4.TRANSPORT I SKᐐADOWANIE 
4.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
4.2.Transport materiaᐠów z rozbiórki. 

Do transportu materiaᐠów z rozbiórki naleៀy uៀyၰ takich ᖰrodków transportu jak: 
-samochód skrzyniowy; 
-ciၐgnik; 
-wywrotka; 
Zaᐠadunek jak i wyᐠadunek materiaᐠów z rozbiórki musi odbywaၰ siᆐ z zachowaniem 
wszelkich ᖰrodków ostroៀnoᖰci i bezpieczeᑀstwa ludzi pracujၐcych przy robotach 
rozbiórkowych. 
Przed rozpoczᆐciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodniၰ 
trasၐ (w kierunku wysypiska) i moៀliwoᖰၰ korzystania z dróg publicznych z Zarzၐdem 
Dróg i Komunikacji w ᐐukowie, podajၐc okres, w jakim bᆐdzie realizowany wywóz oraz 
ciᆐៀary caᐠkowite samochodów przewidzianych do transportu gruzu. 
Transport powinien byၰ jak okreᖰlono w specyfikacji, bၐdហ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5. 

5.2.Roboty rozbiórkowe( wyburzeniowe ) 
Wymagania dotyczၐce wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 
a)  naleៀy powiadomiၰ Wydziaᐠ Ochrony i Ksztaᐠtowania ᖠrodowiska Urzᆐdu ……………….. o sposobie 

zagospodarowania odpadów powstaᐠych w trakcie wyburzeᑀ, podajၐc rodzaj, iloᖰၰ i okres ich wytworzenia 
oraz miejsce skᐠadowania lub wykorzystania w inny sposób; 

b) przed rozpoczᆐciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodniၰ trasᆐ (w kierunku wysypiska) i moៀliwoᖰၰ 
korzystania z dróg publicznych z Zarzၐdem Dróg i Komunikacji w ………………….; 

c) przed przystၐpieniem do robót rozbiórkowych naleៀy: 
— odᐠၐczyၰ dostawᆐ mediów zewnᆐtrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznoᖰci; 
— odᐠၐczenie naleៀy potwierdziၰ stosownym pisemnym oᖰwiadczeniem odpowiednich sᐠuៀb, dodatkowe i 

ostateczne potwierdzenie tego faktu winno byၰ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy; 

— wygrodziၰ teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocၐ 
taᖰmy ostrzegawczej w kolorze biaᐠo-czerwonym, mocowanej na palikach wysokoᖰci okoᐠo 1 m; 

d)  drobne roboty rozbiórkowe naleៀy prowadziၰ rᆐcznie, przy uៀyciu narzᆐdzi pneumatycznych, przez rozkuwanie 
lub zwalanie; 

e)   roboty wyburzeniowe naleៀy prowadziၰ mechanicznie ze wzglᆐdu na koniecznoᖰၰ ich wykonania w krótkim 
terminie i z zachowaniem peᐠnego bezpieczeᑀstwa funkcjonujၐcych w pobliៀu obiektów; 

f)  nie wolno prowadziၰ prac przy uៀyciu materiaᐠów wybuchowych; 
g)  zwalanie ᖰcian metodၐ podcinania lub podkopywania jest zabronione; 
h)   elementy ៀelbetowe naleៀy rozbijaၰ za pomocၐ narzᆐdzi pneumatycznych, przecinajၐc zbrojenie palnikiem 

acetylenowym; 
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i)   wszelkie materiaᐠy z rozbiórek naleៀy posegregowaၰ i przygotowaၰ do transportu poprzez skruszenie duៀych 
fragmentów konstrukcji na wymiary umoៀliwiajၐce transport; 

j)   nie naleៀy prowadziၰ robót rozbiórkowych w zᐠych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 
ᖰniegu oraz silnych wiatrów; 

k)   szczególnၐ ostroៀnoᖰၰ naleៀy zachowaၰ w okolicach pobliskich obiektów i urzၐdzeᑀ oraz sၐsiadujၐcych drzew; 
l)   znajdujၐce siᆐ w pobliៀu rozbieranych obiektów urzၐdzenia i budowle naleៀy zabezpieczyၰ 

przed uszkodzeniami; 
m) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych naleៀy powierzyၰ specjalistycznej firmie posiadajၐcej 

doᖰwiadczenie oraz wyposaៀonej w odpowiednie zaplecze sprzᆐtowe; 

5.3.Wywóz gruzu i materiaᐠów z rozbiórki 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we wᐠasnym zakresie. Rury i 
wszystkie elementy stalowe z demontaៀu naleៀy wywieហၰ na plac skᐠadowy. 
Koszty zwiၐzane z w/w czynnoᖰciami naleៀy ujၐၰ w cenie jednostkowej. 

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót stosowaၰ nastᆐpujၐce przepisy BHP: 

a)  przed przystၐpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni byၰ zapoznani z programem rozbiórki i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

b)  usuwanie jednego elementu nie powinno wywoᐠywaၰ nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego; 
c)  pracownicy znajdujၐcy siᆐ na wysokoᖰci muszၐ mieၰ kontakt wzrokowy i sᐠuchowy z pracownikami 

przebywajၐcymi na poziomie zerowym; 
d)  w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodၐ mechanicznၐ, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji 

jest zabronione; 
e)  przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostaᐠy sprzᆐt naleៀy 

usunၐၰ poza strefᆐ niebezpiecznၐ tzn. na odlegᐠoᖰၰ wynoszၐcၐ minimum 1/10 wysokoᖰci, z której mogၐ spadaၰ 
materiaᐠy i przedmioty, jednak nie mniej niៀ 6 m; 

f)  Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byၰ bezwzglᆐdnie chroniona przez specjalnၐ 
klatkᆐ z prᆐtów stalowych, osᐠaniajၐcၐ kabinᆐ i zapewniajၐcၐ bezpieczeᑀstwo operatorowi maszyny, 
jednoczeᖰnie nieutrudniajၐcၐ mu widocznoᖰci; 

g)  Roboty naleៀy prowadziၰ pod kierownictwem i staᐠym nadzorem osób posiadajၐcych odpowiednie kwalifikacje i 
doᖰwiadczenie przy tego rodzaju robotach; 

h)  Kaៀdy zatrudniony pracownik powinien posiadaၰ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaၰ 
aktualne badania lekarskie. 

Wykonanie robót rozbiórkowych musi byၰ zgodne z rozporzၐdzeniem Ministra     Budownictwa i Przemysᐠu 
Materiaᐠów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.  10.04.1972 r.). 
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6.KONTROLA JAKOᖠCI 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci robót wyburzeniowych podano w ST-0
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady obmiarowania 
Powierzchniᆐ elementów rozbiórkowych oblicza siᆐ w m3 na podstawie pomiarów stanu 
istniejၐcego obiektu przyjmujၐc wymiary w ᖰwietle. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.Odbiór Robót rozbiórkowych 
Odbiorowi podlega: 
a) Wycinka drzew i krzewów; 

9.PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczၐce warunków pᐠatnoᖰci podane sၐ w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci 
Rozliczenie pomiᆐdzy Zamawiajၐcym a Wykonawcၐ za wykonane Roboty rozbiórkowe i 
wyburzeniowe bᆐdzie dokonana wedᐠug nastᆐpujၐcego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci, i badania skᐠadajၐce 
siᆐ na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontaៀowe i wyburzeniowe obejmuje: 
— robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z narzutami; 
— wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajၐcymi z technologii robót z 

kosztami zakupu; 
— wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu z narzutami; 
— koszty poᖰrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
— podatki zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami (bez podatku VAT), 
— przygotowanie stanowiska roboczego, 
— ustawienie i rozebranie rusztowaᑀ, 
— prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
— zaᐠadunek i wywóz gruzu, 
— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zagᆐszczeniem gruntu wg zaleceᑀ 

Inspektora nadzoru, 
— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
Kwota jednostkowa uwzglᆐdniajၐ równieៀ przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbᆐdnych robót pomocniczych i towarzyszၐcych takich jak np. 
bariery zabezpieczajၐce, oᖰwietlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zuៀycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 

W przypadku przyjᆐcia innych zasad okreᖰlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeᑀ 
pomiᆐdzy Zamawiajၐcym a Wykonawcၐ sprawy te muszၐ zostaၰ szczegóᐠowo ustalone w Umowie. 

10.PRZEPISY ZWI၀ZANE 
10.1.Normy i Rozporzၐdzenia 
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Rozporzၐdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiaᐠów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 
10.04.1972 r.). 
Rozporzၐdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego 
materiaᐠów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 

Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

BHP transport rᆐczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaៀowych 

PN-ISO 7518:1998 
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy. 

PN-91/E-05009/704 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczၐce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
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1.WSTᆀP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) sၐ wymagania 
dotyczၐce wykonania robót ziemnych dla boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w 
Miᆐdzyzdrojach dz. nr ewid. 179 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objᆐtych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu wykonanie 
wykopów zwiၐzanych z budowၐ boiska sportowego. 

1.4.Okreᖰlenia podstawowe 
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
okreᖰleniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczၐce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania robót, bezpieczeᑀstwo wszelkich czynnoᖰci na terenie budowy , 
metody uៀyte przy budowie oraz za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 

2.MATERIAᐐY 

2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiaᐠy stosowane do wykonania robót muszၐ byၰ zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogၐ byၰ stosowane wyroby budowlane speᐠniajၐce warunki okreᖰlone 
w: 
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z  2003r., Nr 207, poz. 2016; z póហniejszymi 

zmianami). 
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,  Nr 92. poz. 881); 
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci (Dz. U. z  2002r., Nr 166. poz. 1360, z póហniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiၐzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporzၐdzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczၐce stosowanych materiaᐠów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2.Wymagania szczegóᐠowe 

Przy wykonaniu robót ziemnych zwiၐzanych z wykonaniem wykopów materiaᐠy wystᆐpujၐ jako zabezpieczenie skarp 
wykopów i elementy odwodnienia. 
Do odwodnienia wykopów naleៀy stosowaၰ nastᆐpujၐce materiaᐠy: 
— rury drenarskie O100÷150 mm z tworzywa sztucznego; 
— geowᐠókniny odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002; 
— kruszywo gruboziarniste odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996; 
2.3.Piasek 
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu. 

3.SPRZᆀT 

Roboty ziemne mogၐ byt wykonywane rᆐcznie lub mechanicznie przy uៀyciu dowolnego 
sprzᆐtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np: 
— równiarki lub spycharki uniwersalne; 
— walce statyczne, wibracyjne lub pᐠyty wibracyjne; 
Stosowany sprzᆐt nie moៀe spowodowaၰ niekorzystnego wpᐠywu na wᐠaᖰciwoᖰci gruntu 
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podᐠoៀa. 
Sprzᆐt wykorzystywany przez Wykonawcᆐ powinien byၰ sprawny technicznie i speᐠniaၰ wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 

4.TRANSPORT I SKᐐADOWANIE 

Materiaᐠy z wykopów mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Urobek naleៀy umieᖰciၰ równomiernie na caᐠej powierzchni ᐠadunkowej i zabezpieczyၰ przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca bᆐdzie usuwaᐠ 
na bieៀၐco i na wᐠasny koszt. 
Wykonawca robót bᆐdၐcy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiၐzany jest posiadaၰ stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 
628 z póហniejszymi zmianami). 
ᖠrodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcᆐ powinny byၰ sprawne technicznie i speᐠniaၰ wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. 
Wykonanie robót powinno byၰ zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-
88/8932-02. 

5.2.Sprawdzenie zgodnoᖰci warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystၐpieniem do wykonywania wykopów, naleៀy sprawdziၰ zgodnoᖰၰ rzᆐdnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleៀy wykonaၰ kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokoᖰciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiၐzaniu do badaᑀ geologicznych. 
W przypadku wystၐpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomiၰ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymaၰ prowadzenie robót, jeៀeli dalsze ich prowadzenie moៀe wpᐠynၐၰ na bezpieczeᑀstwo konstrukcji lub robót. 
Zgodᆐ na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedᐠoៀeniu przez Wykonawcᆐ: 
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

konstrukcyjnych; 
— skutków finansowych wynikajၐcych z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego; 

5.3.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczᆐciem robót zwiၐzanych z budowၐ obiektu inៀynieryjnego powinno byၰ 
wykonane przygotowanie terenu pod budowᆐ. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraၰ projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawcᆐ i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne zwiၐzane z wykonywaniem wykopów naleៀy poprzedziၰ wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urzၐdzenia usytuowane w najbliៀszym sၐsiedztwie wykopów naleៀy zabezpieczyၰ przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien byၰ zgodny z dokumentacjၐ projektowၐ, a jeៀeli dokumentacja 
projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przed rozpoczᆐciem i w trakcie wykonywania wykopów naleៀy wykonywaၰ pomiary 
geodezyjne zwiၐzane z: 
— wyznaczeniem osi i ustawieniem koᐠków kierunkowych; 
— ustawieniem law wysokoᖰciowych i reperów pomocniczych; 
— wyznaczeniem krawᆐdzi i zaᐠamaᑀ wykopów; 
— niwelacjၐ kontrolnၐ robót ziemnych i dna wykopu; 
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5.4.Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiၐzany jest uwzglᆐdniၰ ochronᆐ ᖰrodowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególnoᖰci ochronᆐ gleby, zieleni, naturalnego uksztaᐠtowania terenu i stosunków wodnych 
(Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony ᖰrodowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z póហniejszymi zmianami). 
Wykopy powinny byၰ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniៀej 
projektowanego poziomu posadowienia. ᖠciany wykopów naleៀy tak ksztaᐠtowaၰ lub 
obudowaၰ aby nie nastၐpiᐠo obsuniᆐcie siᆐ gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umoៀliwiaၰ jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajowၐ praktykၐ 
inៀynierskၐ w caᐠym okresie trwania robót ziemnych. 
Przyjᆐty sposób odwodnienia wykopu nie moៀne powodowaၰ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich 
jak: 
— wytworzenie gᐠᆐbokich lejów depresyjnych w gruntach zagroៀonych sufozjၐ; 
— „rozpompowanie” warstwy wodonoᖰnej; 
— zmiana kierunków przepᐠywu wód gruntowych; 
— zwiᆐkszenie wspóᐠczynnika filtracji gruntów; 
Wykonywanie wykopów powinno postᆐpowaၰ w kierunku podnoszenia siᆐ niwelety, aby 
umoៀliwiၰ odpᐠyw wód z wykopu. Wodᆐ z wykopu naleៀy odprowadzaၰ poza teren robót. 
Naleៀy przeciwdziaᐠaၰ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
W przypadku przegᐠᆐbienia wykopu poniៀej przewidzianego poziomu, a zwᐠaszcza poniៀej poziomu projektowanego 
posadowienia wg dokumentacji projektowej, naleៀy porozumieၰ siᆐ z Inspektorem Nadzoru celem podjᆐcia 
odpowiednich decyzji. 

5.5.Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonaၰ urzၐdzenia, które zapewniၐ odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleៀnoᖰci od warunków 
gruntowych, moៀe zastosowaၰ systemy igᐠofiltrów lub drenaៀ opaskowy ze studniami 
zbiorczymi z których woda bᆐdzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest 
pompowanie wody bezpoᖰrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejၐcych zbiorników naturalnych i urzၐdzeᑀ 
odwadniajၐcych musi byၰ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
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5.6.Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyᐠki w wykonywaniu wykopów wynoszၐ: 
— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzᆐdnej dna wykopu; 
— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów; 

5.7.Zagᆐszczenie dna wykopu 
Bezpoᖰrednio po profilowaniu podᐠoៀa naleៀy przystၐpiၰ do jego zagᆐszczenia. Zagᆐszczenie podᐠoៀa naleៀy 
kontynuowaၰ do osiၐgniᆐcia wskaហnika zagᆐszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaហnik zagᆐszczenia naleៀy 
okreᖰliၰ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiaᐠ tworzၐcy podᐠoៀe uniemoៀliwia 
przeprowadzenie zagᆐszczenia, kontrole zagᆐszczenia naleៀy oprzeၰ na metodzie obciၐៀeᑀ pᐠytowych. Naleៀy okreᖰliၰ 
wtórny moduᐠ odksztaᐠcenia podᐠoៀa wedᐠug BN-64/8931-02. Wilgotnoᖰၰ gruntu podᐠoៀa podczas zagᆐszczania 
powinna byၰ równa wilgotnoᖰci optymalnej z tolerancjၐ od -20% do +20%. 

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagᆐszczonego podᐠoៀa 
Podᐠoៀe (koryto) po wyprofilowaniu i zagᆐszczeniu powinno byၰ utrzymane w dobrym stanie. 
Jeៀeli po wykonaniu robot zwiၐzanych z profilowaniem i zagᆐszczaniem podᐠoៀa nastၐpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystၐpi natychmiast do ukᐠadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyၰ podᐠoៀe przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykᐠad przed rozᐠoៀeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Jeៀeli wyprofilowane i zagᆐszczone podᐠoៀe ulegᐠo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukᐠadania kolejnej warstwy 
moៀna przystၐpiၰ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podᐠoៀa Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbᆐdnych napraw. Jeៀeli zawilgocenie nastၐpiᐠo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawᆐ wykona on na 
wᐠasny koszt. 

5.9.Podsypki 
Wykonawca moៀe przystၐpiၰ do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno byၰ 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki 
- Zasypanie wykopów powinno byၰ wykonane bezpoᖰrednio po zakoᑀczeniu przewidzianych w nim robót; 
- Przed rozpoczᆐciem zasypywania dno wykopu powinno byၰ oczyszczone z odpadków materiaᐠów budowlanych i 

ᖰmieci; 
- Ukᐠadanie i zagᆐszczanie gruntów powinno byၰ wykonane warstwami o gruboᖰci: 

· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków rᆐcznych; 
· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (ៀabami) 

lub ciᆐៀkimi tarczami; 
· 0,40 m – przy zagᆐszczaniu urzၐdzeniami wibracyjnymi; 

- Wskaហnik zagᆐszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
niៀ Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora; 

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych zwiၐzanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w 
punkcie 5. Sprawdzenie jakoᖰciowe i odbiór robót ziemnych powinny byၰ wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakoᑀczeniu powinny obejmowaၰ: 
— sprawdzenie zgodnoᖰၰ wykonania robót z dokumentacjၐ; 
— kontrolᆐ prawidᐠowoᖰၰ wytyczenie robót w terenie; 
— sprawdzenie przygotowania terenu; 
— kontrolᆐ rodzaju i stanu gruntu w podᐠoៀu; 
— sprawdzenie wymiarów wykopów; 
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczၐce obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 7. 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest m3 (metr szeᖰcienny) wykonanych wykopów. 



33

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty ziemne zwiၐzane z wykonaniem wykopów uznaje siᆐ za wykonane zgodnie z 
dokumentacjၐ projektowၐ, niniejszၐ SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeៀeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daᐠy wyniki 
pozytywne. 

9.PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
Ogólne wymagania dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9. 
Podstawᆐ pᐠatnoᖰci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
— oznakowanie robót; 
— wyznaczenie zarysu wykopu; 
— wykonanie umocnienia ᖰcian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ᖰcian wykopów 

wraz z elementami usztywniajၐcymi i rozpierajၐcymi oraz ich wyciၐgniᆐciem; 
— odspojenie gruntu ze zᐠoៀeniem na odkᐠad lub zaᐠadowaniem na samochody 

i odwiezieniem na miejsce odwoៀenia mas ziemnych; 
— odwodnienie wykopu; 
— utrzymanie wykopu; 
— przeprowadzenie niezbᆐdnych pomiarów i badaᑀ wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru; 
— wykonanie, a nastᆐpnie rozebranie dróg dojazdowych; 
— oczyszczenie i uporzၐdkowanie terenu robót; 

10.PRZEPISY ZWI၀ZANE 
10.1.Normy i Rozporzၐdzenia 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreᖰlenia, symbole, podziaᐠ i opis gruntów. 
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-88/8932-02 Podtorze i podᐠoៀe kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. ᖠcianki szczelne 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wᐠaᖰciwoᖰci wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ឰwir i mieszanka. 

10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z póហniejszymi 
zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 
r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 166, poz.1360, z póហniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 
póហniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony ᖰrodowiska (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 62, poz. 627; z póហniejszymi zmianami), 



34

NAZWA OBIEKTU:  PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
PRZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWᐐA II W MIᆀDZYZDROJACH

ADRES OBIEKTU: 72-500 MIᆀDZYZDROJE , UL KOLEJOWA 33

NAZWA ZAMAWIAJ၀CEGO: MIASTO MIᆀDZYZDROJE 
ADRES ZAMAWIAJ၀CEGO: 72-500 MIᆀDZYZDROJE,  UL KSI၀ឰ၀T POMORSKICH 5

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 03

B.03.00.00 SYSTEM ODWADNIAJ၀CY BOISKO –
DRENAឰ

– CPV 45111240-2

NAZWA I ADRES AUTORA OPRACOWANIA: …………………………………….

71-231 Szczecin, ul. Kirasjerów 102
tel/fax 071/348 90 87    tel. kom. 0605 266 007

Kwiecieᑀ  2007 



35

 
B.03.00.00 SYSTEM ODWADNIAJ၀CY BOISKO – DRENAឰ  

SPIS TREᖠCI  

1.WSTᆀP  
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objᆐtych SST 
1.4.Okreᖰlenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczၐce Robót 
1.6.Dokumentacja robót 

2.MATERIAᐐY
2.1.Wymagania dla kruszywa 
2.2.Wymagania dla geowᐠókniny 
2.3.Rury kanaᐠowe  
2.4.Trójnik  
2.5.Studzienki drenarskie – Wawin 315 
2.6.Rodzaje materiaᐠów stosowanych w studniach chᐠonnych 
2.7.Krᆐgi betonowe i ៀelbetowe 

3.SPRZᆀT  
3.1.Ogólne wymagania 
3.2.Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania 
3.3.Sprzᆐt do wykonania studni chᐠonnej 

4.TRANSPORT I SKᐐADOWANIE  
4.1.Ogólne wymagania 
4.2.Warunki dostawy 
4.3.Transport 
4.4.Skᐠadowanie kruszywa 
4.5.Rury PVC 
4.6.Transport przy wykonywaniu studni chᐠonnej 

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
5.2.Przygotowanie podᐠoៀa  
5.3.Wbudowanie i zagᆐszczenie kruszywa 
5.4.Roboty montaៀowe 
5.5.Utrzymanie warstwy odsၐczajၐcej 
5.6.Przygotowanie podᐠoៀa pod studnie  
5.7.Roboty montaៀowe drenaៀu 
5.8.Udroៀnienie istniejၐcej kanalizacji 
5.9.Zasady wykonania studni chᐠonnej 
5.10.Wykonanie studni chᐠonnej z krᆐgów 



36

6.KONTROLA JAKOᖠCI  
6.1.Ogólne zasady 
6.2.Badania przed przystၐpieniem do robót 
6.3.Kontrola kruszywa 
6.4.Badania w czasie robót 
6.5.Kontrola wstᆐpna przed wykonaniem studni chᐠonnej 
6.6.Kontrola w czasie wykonywania studni chᐠonnej 

7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady 
7.2.Zasady obmiarowania 

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady 
8.2.Odbiór czᆐᖰciowy 
8.3.Odbiór techniczny koᑀcowy 
8.4.Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu dla studni chᐠonnej 

9.PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1.Ogólne zasady 
9.2.Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci  
9.3.Cena jednostki obmiarowej studni chᐠonnej 

10.PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1.Normy i Rozporzၐdzenia 



37

1.WSTᆀP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce 
wykonania warstw odsၐczajၐcych i drenaៀu dla boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w 
Miᆐdzyzdrojach., dz. nr ewid. 179 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegóᐠowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objᆐtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z 
wykonania warstw odsၐczajၐcych i drenaៀu boisk wraz z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej lub studni 
chᐠonnej. 

1.4.Okreᖰlenia podstawowe 
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednim: normami 
oraz okreᖰleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Sieၰ kanalizacyjna -ukᐠad poᐠၐczonych przewodów i obiektów inៀynierskich, znajdujၐcych siᆐ 
poza budynkami z odprowadzeniem ᖰcieków do wylotów kanaᐠów deszczowych do odbiorników; 
Kanaᐠ -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych 
lub ᖰcieków; 
Rura drenarska -kanaᐠ przeznaczony do zbierania ᖰcieków z kanaᐠów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika; 
Studzienka rewizyjna -przeznaczona do kontroli prawidᐠowego dziaᐠania instalacji; 
Studnia chᐠonna – wykop jamisty lub studzienka z krᆐgów, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i 
wchᐠaniania jej przez podᐠoៀe gruntowe. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczၐce Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ 
Projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5. 

1.6.Dokumentacja robót 
Dokumentacjᆐ robót stanowiၐ: 
a)   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie 

szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); 
b)  projekt wykonawczy (jeៀeli taka potrzeba wystᆐpuje); 
c)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówieᑀ 

publicznych), zgodna z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z   2004 r. nr 202, poz. 
2072); 

d)  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzၐdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie   dziennika budowy oraz 
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnoᖰci ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania uៀytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawၐ  Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. 
(Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z póហniejszymi zmianami); 

f) protokóᐠy odbiorów czᆐᖰciowych, koᑀcowych i robót zanikajၐcych, z zaᐠၐczonymi protokóᐠami z badaᑀ kontrolnych; 

2.MATERIAᐐY 
Materiaᐠem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsၐczajၐcych jest 
ៀwir pᐠukany i piasek. 

2.1. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsၐczajၐcych powinien speᐠniaၰ warunek : 
- szczelnoᖰၰ 5; 
- wskaហnik róៀnoziarnistoᖰci U.5; 
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- umoៀliwiaၰ uzyskanie wskaហnika zagᆐszczenia Is warstwy odsၐczajၐcej równego 1,0 wg normalnej próby Proctora 
(PN-88/B-044481) badanego zgodnie z normၐ BN-77/8931-12; 

- wskaហnik piaskowy WP>35 nie powinien zawieraၰ zanieczyszczeᑀ obcych i organicznych; 
- piasek powinien speᐠniaၰ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2; 

2.2.Wymagania dla geowᐠókniny 
Geowᐠókniny przewidziane do uៀycia jako warstwy odcinajၐce i odsၐczajၐce powinny posiadaၰ 
aprobatᆐ technicznၐ wydanၐ przez uprawnionၐ jednostkᆐ. 

2.3.Rury kanaᐠowe 
- rury drenarskie karbowane 75/65mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U bezciᖰnieniowe   wg PN-C-

89221:1998; 
- rury drenarskie karbowane 126/113mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U bezciᖰnieniowe wg PN-C-

89221:1998; 

2.4.Trójnik 
- Typ 113/65,  ᖰrednica 113 mm,  kၐt 90 

Materiaᐠ  PVC-U 
Kolor pomaraᑀczowy 
AT/98-02-0501-01 AT/2003-04-0499 
sztuk:10 

2.5.Studzienki drenarskie – Wawin 315 
- Typ produktu Studzienka osadnikowa 

ᖠrednica 315 mm 
Materiaᐠ PVC-U 
Kolor pomaraᑀczowy 
atesty: AT/98-01-0468-01; AT/2003-04-0317; PN-B-10729: 1999 

2.6.Rodzaje materiaᐠów stosowanych w studniach chᐠonnych 
•  Materiaᐠami stosowanymi przy wykonywaniu studni chᐠonnych sၐ: 
- dla studni gruntowych -materiaᐠy filtracyjne, 
- dla studni z krᆐgów -krᆐgi betonowe lub ៀelbetowe i materiaᐠy filtracyjne; 
•  Materiaᐠ filtracyjny w studni chᐠonnej 

Jako materiaᐠ filtracyjny, którym zasypuje siᆐ studniᆐ chᐠonnၐ, stosuje siᆐ tᐠuczeᑀ i ៀwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 
do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Wskaហnik 
wodoprzepuszczalnoᖰci piasków powinien wynosiၰ co najmniej 8 m/dobᆐ, wg PN-B-04492. ឰwiry i piaski nie 
powinny mieၰ zawartoᖰci zwiၐzków siarki w przeliczeniu na SO3 wiᆐkszej niៀ 0,2 % masy, wg PN-B06714-28 [5]. 

2.7.Krᆐgi betonowe i ៀelbetowe 
Krᆐgi betonowe i ៀelbetowe powinny odpowiadaၰ wymaganiom okreᖰlonym przez  BN-86/8971-08 i podanym w 
tablicach 1 i 2. 

Tablica 1. Wymiary krᆐgów betonowych i ៀelbetowych 

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyᐠki, mm
wysokoᖰၰ krᆐguᖰrednica 

wewnᆐtrzna 
krᆐgu betonowego ៀelbetowego

gruboᖰၰ 
ᖰcianki ᖰrednicy wysokoᖰci gruboᖰci

800 
1000 
1200 
1400 

300 
500 
lub 
600

600 
80 
100 
120 
120 

± 8 ± 5 
± 3 

± 5 

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni krᆐgów betonowych i ៀelbetowych studni 
chᐠonnych 
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Ubytek betonu na powierzchni 

jednego elementu 
zᐠၐcza -nie wiᆐcej niៀ 
3 uszkodzenia 

pozostaᐠej -nie wiᆐcej 
niៀ 5 uszkodzeᑀ 

ᖠrednica
wewnᆐtrzna
krᆐgu.
mm

Rysy 
wᐠoskowate 
skurczowe na 
dowolnej 
powierzchni

o gᐠᆐbokoᖰci do 10 mm i powierzchni jednego 
uszkodzenia nie wiᆐkszej niៀ cm2

800 
1000
1200 
1400 

nie ogranicza 
siᆐ 

10 
12 
15 
18

100 
125 
150 
175 

Krᆐgi betonowe powinny byၰ wykonane z betonu klasy nie niៀszej niៀ B 25, a krᆐgi 
ៀelbetowe B 20. Krᆐgi przeznaczone na studniᆐ, do której wprowadza siᆐ wodᆐ powierzchniowၐ 
z rowu powinny byၰ „typu I” wg BN-86/8971-08, bez gniazd na stopnie zᐠazowe (studnie chᐠonne przeznaczone do 
odbioru wody ze studzienek ᖰciekowych powinny byၰ „typu II” z gniazdami na stopnie zᐠazowe). 
Powierzchnie krᆐgów powinny byၰ gᐠadkie, jednolite, bez rys, pᆐkniᆐၰ, ubytków i rozwarstwieᑀ. Wtrၐcenie ciaᐠ obcych 
widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odᐠamki cegᐠy itp. naleៀy traktowaၰ jako ubytki betonu o rozmiarach 
tych wtrၐceᑀ. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu zᐠၐcza sၐ niedopuszczalnalne. Prostopadᐠoᖰၰ 
czoᐠa mierzona róៀnicၐ wysokoᖰci krᆐgu powinna wynosiၰ ± 5 mm. Krᆐg badany pod ciᖰnieniem 0,5 MPa nie powinien 
wykazywaၰ przecieków wody. 

Dopuszcza siᆐ zawilgocenie zewnᆐtrznej powierzchni krᆐgu, jednak bez wystᆐpowania 
widocznych kropel. Skᐠadowanie krᆐgów powinno odbywaၰ siᆐ na terenie utwardzonym z 
moៀliwoᖰciၐ odprowadzenia wód opadowych. Skᐠadowanie na wyrównanym gruncie 
nieutwardzonym jest moៀliwe, jeᖰli naciski przekazywane na grunt nie przekroczၐ 0,5 MPa. 
Krᆐgi mogၐ byၰ skᐠadowane, z zapewnieniem statecznoᖰci, w pozycji wbudowania 
(wielowarstwowo do wysokoᖰci 1,8 m) bez podkᐠadów lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z 
zabezpieczeniem przed przesuniᆐciem. 
3.SPRZᆀT 

3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 

3.2.Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania. 
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania warstwy odsၐczajၐcej powinien wykazaၰ 
siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu: 
- Równiarek; 
- walców statycznych; 
- pᐠyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych; 
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania drenaៀu powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ 
korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu: 
- ៀurawi budowlanych samochodowych; 
- koparek; 
- koparek chwytakowych; 
- spycharek koᐠowych; 
- sprzᆐtu do zagᆐszczania gruntu; 

3.3.Sprzᆐt do wykonania studni chᐠonnej 
Studnie chᐠonne mogၐ byၰ wykonane czᆐᖰciowo rᆐcznie i czᆐᖰciowo mechanicznie. 
Wykonawca powinien dysponowaၰ nastᆐpujၐcym, sprawnym technicznie, sprzᆐtem 
dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru: 
- koparkၐ do mechanicznego wykonania wykopu pod studniᆐ, 
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- ៀurawiem samochodowym o udហwigu do 4 t, do ustawiania krᆐgów studni w gotowym wykopie, 
- innym, jak: koᐠowrotem do wyciၐgania gruntu ze studni wykonywanej metodၐ studniarskၐ, ubijakami rᆐcznymi, 

sprzᆐtem do transportu krᆐgów i materiaᐠów filtracyjnych, itp. 

4.TRANSPORT I SKᐐADOWANIE 

4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 

4.2.Warunki dostawy 
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodziၰ z jednego ហródᐠa. Pochodzenie 
kruszywa i jego jakoᖰၰ – okreᖰlona w peᐠnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien: 
- dokonaၰ uzgodnieᑀ z producentem dotyczၐcych gwarancji jakoᖰci caᐠej zamawianej iloᖰci kruszywa; 
- dokonaၰ uzgodnieᑀ dotyczၐcych rytmicznoᖰci dostaw wynikajၐcej z harmonogramu robót; 
- zagwarantowaၰ sobie dostᆐp do wyników badaᑀ peᐠnych i niepeᐠnych oraz specjalnych, wykonanych przez 

producenta; 
- zapewniၰ sobie od producenta atest (zaᖰwiadczenie o jakoᖰci) dla kaៀdej, jednorazowo wysyᐠanej iloᖰci kruszywa, 

zawierajၐcej nastᆐpujၐce dane: 
a) nazwᆐ i adres producenta; 
b) datᆐ i numer kolejnych badaᑀ; 
c) oznaczenie wg PN-B-06712; 
d) iloᖰၰ kruszywa; 
e) pieczᆐၰ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badaᑀ

4.3.Transport 
Kruszywo naleៀy przewoziၰ w warunkach zabezpieczajၐcych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad naleៀy przestrzegaၰ przy zaᐠadunku i 
wyᐠadunku. 

4.4.Skᐠadowanie kruszywa 
Jeᖰli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsၐczajၐcej nie jest wbudowane bezpoᖰrednio po dostarczeniu 
na budowᆐ i zachodzi potrzeba okresowego skᐠadowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyၰ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z 
innymi materiaᐠami kamiennymi. 
Podᐠoៀe w miejscu skᐠadowania powinno byၰ równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

4.5.Rury PVC 
Rury w wiၐzkach muszၐ byၰ transportowane na samochodach o odpowiedniej dᐠugoᖰci. 
Wyᐠadunek rur w wiၐzkach wymaga uៀycia podnoᖰnika widᐠowego z pᐠaskimi wideᐠkami 
lub dហwigniၐ z belkၐ umoៀliwiajၐcၐ zaciskanie siᆐ zawiesin na wiၐzce. Nie wolno stosowaၰ 
zawiesin z lin metalowych lub ᐠaᑀcuchów. Gdy rury ᐠadowane sၐ teleskopowo (rury o mniejszej ᖰrednicy wewnၐtrz rur 
o wiᆐkszej ᖰrednicy) przed rozᐠadowaniem wiၐzki naleៀy wyjၐၰ rury „wewnᆐtrzne”. Z uwagi na specyficzne wᐠaᖰciwoᖰci 
rur PVC naleៀy przy transporcie zachowywaၰ 
nastᆐpujၐce dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur moៀe byၰ wykonywany wyᐠၐcznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno siᆐ wykonaၰ przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna byၰ zachowana 

szczególna ostroៀnoᖰၰ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiᆐkszonၐ 
kruchoᖰၰ tworzywa, 

- na platformie samochodu rury powinny leៀeၰ kielichami naprzemianlegle, na podkᐠadach drewnianych o szerokoᖰci 
co najmniej 10 cm i gruboᖰci co najmniej 2,5 cm, uᐠoៀonych prostopadle do osi rur, 

- wysokoᖰၰ ᐠadunku na samochodzie nie powinna przekraczaၰ 1 m, 
- rury powinny byၰ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podᐠoៀenie tektury falistej i desek pod ᐠaᑀcuchy 

spinajၐce boczne ᖰciany skrzyᑀ samochodu, 
- przy zaᐠadowaniu rur nie moៀna ich rzucaၰ ani przetaczaၰ po pochylni, 
- przy dᐠugoᖰciach wiᆐkszych niៀ dᐠugoᖰၰ pojazdu, wielkoᖰၰ zwisu rur nie moៀe przekraczaၰ 1 m. 

Ksztaᐠtki kanalizacyjne naleៀy przewoziၰ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroៀnoᖰci jak dla rur z PVC. 
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4.6.Transport przy wykonywaniu studni chᐠonnej 
Krᆐgi betonowe i ៀelbetowe w czasie transportu powinny byၰ ukᐠadane, przy zachowaniu 
warunków ukᐠadania jak przy skᐠadowaniu (punkt 2.4) z tym, ៀe górna warstwa krᆐgów nie 
moៀe przewyៀszaၰ ᖰcian ᖰrodka transportowego o wiᆐcej niៀ 1/3 ᖰrednicy zewnᆐtrznej krᆐgu lub 1/3 jego wysokoᖰci. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzglᆐdniajၐcy wszystkie warunki, w jakich bᆐdzie wykonana 
instalacja systemu odwadniajၐcego boisko. 

5.2.Przygotowanie podᐠoៀa 
Projektowana oᖰ kanaᐠu powinna byၰ oznaczona w terenie przez geodetᆐ z uprawnieniami. 
Oᖰ przewodu wyznaczyၰ w sposób trwaᐠy i widoczny, z zaᐠoៀeniem ciၐgów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy naleៀy oznaczyၰ za pomocၐ drewnianych palików, tzw. koᐠków osiowych z gwoហdziami. Koᐠki 
osiowe naleៀy wbiၰ na kaៀdym zaᐠamaniu trasy. Na kaៀdym prostym odcinku naleៀy utrwaliၰ co najmniej 3 punkty. 
Koᐠki ᖰwiadki wbija siᆐ po dwu stronach wykopu, tak aby istniaᐠa moៀliwoᖰၰ odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. 
Przed przystၐpieniem do robót ziemnych naleៀy wykonaၰ urzၐdzenie odwadniajၐce, 
zabezpieczajၐce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urzၐdzenie odprowadzajၐce naleៀy kontrolowaၰ i konserwowaၰ przez caᐠy czas trwania robót. 
Przed przystၐpieniem do budowy odwodnienia naleៀy udroៀniၰ istniejၐcၐ instalacjᆐ odprowadzajၐcၐ kanalizacji 
deszczowej, do których przewidziano podᐠၐczenie projektowanych kanaᐠów. 
Warstwa odsၐczajၐca powinna byၰ wytyczona w sposób umoៀliwiajၐcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjၐ 
projektowၐ, z tolerancjami okreᖰlonymi w niniejszych specyfikacjach. 

5.3.Wbudowanie i zagᆐszczenie kruszywa 
Kruszywo powinno byၰ rozkᐠadane w warstwie o jednakowej gruboᖰci, przy uៀyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzᆐdnych wysokoᖰciowych. Gruboᖰၰ rozᐠoៀonej warstwy luហnego kruszywa powinna byၰ taka, 
aby po jego zagᆐszczeniu osiၐgniᆐto gruboᖰၰ projektowanၐ. W miejscach, w których widoczna jest segregacja 
kruszywa naleៀy przed zagᆐszczeniem wymieniၰ 
kruszywo na materiaᐠ o odpowiednich wᐠaᖰciwoᖰciach. 
Natychmiast po koᑀcowym wyprofilowaniu warstwy odsၐczajၐcej naleៀy przystၐpiၰ do jej 
zagᆐszczania. 
Zagᆐszczanie warstw o przekroju daszkowym naleៀy rozpoczၐၰ od krawᆐdzi stopniowo 
przesuwaၰ pasami podᐠuៀnymi czᆐᖰciowo nakᐠadajၐcymi siᆐ, w kierunku jej osi. 
Zagᆐszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleៀy rozpoczynaၰ od dolnej krawᆐdzi 
i przesuwaၰ pasami podᐠuៀnymi czᆐᖰciowo nakᐠadajၐcymi siᆐ, w kierunku jej górnej krawᆐdzi. Nierównoᖰci lub 
zagᐠᆐbienia powstaᐠe w czasie zagᆐszczania powinny byၰ wyrównywane na bieៀၐco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usuniᆐcie materiaᐠu, aៀ do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostᆐpnych dla walców warstwa odsၐczajၐca powinna byၰ zagᆐszczana pᐠytami wibracyjnymi wg 
normy próby Proctora. Wskaហnik zagᆐszczenia naleៀy okreᖰliၰ zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaᐠ wbudowany w warstwᆐ odsၐczajၐcၐ, uniemoៀliwia przeprowadzenie badania 
zagᆐszczania wg normalnej próby Proctora, kontrolᆐ zagᆐszczenia naleៀy oprzeၰ na metodzie obciၐៀeᑀ pᐠytowych. 
Naleៀy okreᖰliၰ pierwotny i wtórny moduᐠ odksztaᐠcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego moduᐠu 
odksztaᐠcenia nie powinien przekraczaၰ 2,2. Wilgotnoᖰၰ kruszywa podczas zagᆐszczania powinna byၰ równa wilgotnoᖰci 
optymalnej z tolerancjၐ od -20% do +10% jej wartoᖰci. W przypadku, gdy wilgotnoᖰၰ kruszywa jest wyៀsza od 
wilgotnoᖰci optymalnej, kruszywo naleៀy osuszyၰ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoᖰၰ 
kruszywa jest niៀsza od wilgotnoᖰci optymalnej, kruszywo naleៀy zwilៀyၰ okreᖰlonၐ 
iloᖰciၐ wody i równomiernie wymieszaၰ. 

5.4.Roboty montaៀowe 
Po przygotowaniu wykopu i podᐠoៀa moៀna przystၐpiၰ do wykonania montaៀowych robót. 
W celu zachowania prawidᐠowego postᆐpu robót montaៀowych naleៀy przestrzegaၰ zasady 
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budowy kanaᐠu od najniៀszego punktu kanaᐠu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gᐠᆐbokoᖰci posadowienia 
powinny byၰ zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ. 

5.4.1.Ogólne warunki ukᐠadania kanaᐠów 
Po przygotowaniu wykopu i podᐠoៀa zgodnie z punktem 5.3. moៀna przystၐpiၰ do wykonania robót montaៀowych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantowaၰ utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanaᐠów w wykopie 
otwartym moៀna przystၐpiၰ po czᆐᖰciowym odbiorze 
technicznym wykopu i podᐠoៀa na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji deszczowej naleៀy uᐠoៀyၰ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B10735 [6]. 
Materiaᐠy uៀyte do budowy przewodów powinny byၰ zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleៀy oczyᖰciၰ od wewnၐtrz i zewnၐtrz z ziemi oraz sprawdziၰ czy nie 
ulegᐠy uszkodzeniu w czasie transportu i skᐠadowania. 
Do wykopu naleៀy opuᖰciၰ rᆐcznie, za pomocၐ jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 
Rury naleៀy ukᐠadaၰ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Kaៀda rura po uᐠoៀeniu zgodnie z osiၐ i niweletၐ powinna ᖰciᖰle przylegaၰ do podᐠoៀa na caᐠej swej dᐠugoᖰci, na co 
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza siᆐ pod zᐠၐczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoៀliwienia wᐠaᖰciwego 
uszczelnienia zᐠၐczy. Poszczególne rury naleៀy unieruchomiၰ (przez obsypanie ziemiၐ 
po ᖰrodku dᐠugoᖰci rury) i mocno podbiၰ z obu stron, aby rura nie mogᐠa zmieniၰ swego poᐠoៀenia do czasu wykonania 
uszczelnienia zᐠၐczy. Naleៀy sprawdziၰ prawidᐠowoᖰၰ uᐠoៀenia rury (oᖰ i spadek) za pomocၐ ᐠaw celowniczych, ᐠawy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyᐠka osi uᐠoៀonego przewodu od osi projektowanej nie moៀe przekraczaၰ ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury 
powinien byၰ jednostajny, a odchyᐠka spadku nie moៀe przekraczaၰ ±1 cm. 
Po zakoᑀczeniu prac montaៀowych w danym dniu naleៀy otwarty koniec uᐠoៀonego przewodu zabezpieczyၰ przed 
ewentualnym zamuleniem wodၐ gruntowၐ lub opadowၐ przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowanၐ pokrywၐ. 
Po sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci uᐠoៀenia przewodów i badaniu szczelnoᖰci naleៀy rury zasypaၰ 
do takiej wysokoᖰci, aby znajdujၐcy siᆐ nad nim grunt uniemoៀliwiᐠ spᐠyniᆐcie ich po ewentualnym zalaniu. 

5.4.2.Kanaᐠ z rur PVC 
Rury z PVC moៀna ukᐠadaၰ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukᐠadaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podᐠoៀem, naleៀy: 
- wstᆐpnie rozmieᖰciၰ rury na dnie wykopu, 
- wykonaၰ zᐠၐcza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec nastᆐpnej rury) winna byၰ uprzednio 

obsypana warstwၐ ochronnၐ 30 cm ponad wierzch rury, z wyᐠၐczeniem odcinków poᐠၐczenia rur. Osie ᐠၐczonych 
odcinków rur muszၐ siᆐ znajdowaၰ na jednej prostej, co naleៀy uregulowaၰ odpowiednimi podkᐠadami pod 
odcinkiem wciskowym. 

- Rury z PVC naleៀy ᐠၐczyၰ za pomocၐ kielichowych poᐠၐczeᑀ wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pierᖰcieniem gumowym. W celu prawidᐠowego przeprowadzenia montaៀu przewodu naleៀy wᐠaᖰciwie przygotowaၰ 
rury z PVC, wykonujၐc odpowiednio wszystkie czynnoᖰci przygotowawcze, takie jak: 

• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych koᑀców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem poᐠၐczenia kielichowego wciskowego naleៀy zukosowaၰ 
bose koᑀce rury pod kၐtem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byၰ takie, aby powierzchnia 
poᐠowy gruboᖰci ᖰcianki rury byᐠa nadal prostopadᐠa do osi rury. Na bosym koᑀcu rury naleៀy przy poᐠၐczeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyၰ gᐠᆐbokoᖰၰ zᐠၐcza. 

Zᐠၐcza kielichowe wciskane naleៀy wykonywaၰ wkᐠadajၐc do wgᐠᆐbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowanၐ 
pierᖰcieniowၐ uszczelkᆐ gumowၐ, a nastᆐpnie wciskajၐc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim 
nasmarowaniu go smarem silikonowym. 
Do wciskania bosego koᑀca rury przy ᖰrednicach powyៀej90 mm uៀywaၰ naleៀy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidᐠowego wykonania poᐠၐczenia powinno byၰ osiၐgniᆐcie przez czoᐠo 
kielicha granicy wcisku oraz wspóᐠosiowoᖰၰ ᐠၐczonych elementów. 
Poᐠၐczenia kielichowe przed zasypaniem naleៀy owinၐၰ foliၐ z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ᖰcieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

5.5.Utrzymanie warstwy odsၐczajၐcej 
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Warstwa odsၐczajၐca po wykonaniu, a przed uᐠoៀeniem nastᆐpnej warstwy powinna byၰ 
utrzymywana w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza siᆐ ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyៀej leៀၐcej warstwy 
nawierzchni. Koszt napraw wynikᐠych z niewᐠaᖰciwego utrzymania warstwy obciၐៀa Wykonawcᆐ robót. 

5.6.Przygotowanie podᐠoៀa pod studnie 
W gruntach piaszczystych, ៀwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podᐠoៀem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podᐠoៀe naleៀy 
wykonaၰ z warstwy tᐠucznia lub ៀwiru z piaskiem. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiၐcych zbite iᐠy naleៀy wykonaၰ podᐠoៀe z pospóᐠki, ៀwiru lub tᐠucznia. 

5.7.Roboty montaៀowe drenaៀu 
Spadki i gᐠᆐbokoᖰci posadowienia rurociၐgu powinny speᐠniaၰ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza 
siᆐ wyᐠၐcznie na zgoda Inspektora Nadzoru. 

5.8.Udroៀnienie istniejၐcej kanalizacji 
Przed podᐠၐczeniem kanaᐠów do istniejၐcych ciၐgów kanalizacyjnych naleៀy je udroៀniၰ przez oczyszczenie. 

5.9.Zasady wykonania studni chᐠonnej 
Jeᖰli w dokumentacji projektowej nie okreᖰlono inaczej, wykop pod studniᆐ chᐠonnၐ powinien byၰ 
wykonany w sposób dostosowany do gᐠᆐbokoᖰci, danych geotechnicznych i posiadanego sprzᆐtu. Zaleca siᆐ 
wykonanie wykopu do gᐠᆐbokoᖰci 3 m. Studnia powinna byၰ zagᐠᆐbiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu 
przepuszczalnego. Wykonanie wykopu poniៀej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgᐠᆐbnego jest 
dopuszczalne tylko do gᐠᆐbokoᖰci1 m poniៀej poziomu iezometrycznego wód gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu 
naleៀy odwieហၰ na miejsce odkᐠadu lub rozplantowaၰ przy studni. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodၐ 
z opadów atmosferycznych, naleៀy powierzchniᆐ terenu wyprofilowaၰ ze spadkiem umoៀliwiajၐcym ᐠatwy odpᐠyw 
wody poza teren przylegajၐcy do wykopu. Studniᆐ naleៀy zabezpieczyၰ przed dopᐠywem wód z otaczajၐcego terenu 
przez nadanie odpowiednich spadków lub obwaᐠowanie studni. 

5.10.Wykonanie studni chᐠonnej z krᆐgów 
Po wykonaniu wykopu naleៀy moៀliwie jak najprᆐdzej przystၐpiၰ do wypeᐠnienia go materiaᐠem filtracyjnym. Materiaᐠ 
filtracyjny powinien skᐠadaၰ siᆐ z warstw wg dokumentacji projektowej. 

Materiaᐠ filtracyjny naleៀy ukᐠadaၰ warstwami gruboᖰci od  20 do 25 cm w stanie luហnym, 
które naleៀy lekko ubiၰ. 
Studnie chᐠonne z krᆐgów betonowych lub ៀelbetowych naleៀy, jeᖰli dokumentacja projektowa nie okreᖰli tego 
inaczej, zagᐠᆐbiၰ w gruncie albo metodၐ studniarskၐ albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego krᆐgów. 
Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym stawianiu krᆐgów jednego na drugim, w miejscu lokalizacji 
studni, a nastᆐpnie stopniowym ich opuszczaniu w miarᆐ pogᐠᆐbiania studni. Podbieranie gruntu spod krawᆐdzi krᆐgu 
dokonuje siᆐ od wewnၐtrz studni przy pomocy kilofa i ᐠopaty. Naleៀy zwracaၰ uwagᆐ na równomierne podbieranie 
gruntu wzdᐠuៀ caᐠego obwodu krᆐgu, ៀeby nie spowodowaၰ pochylenia studni. 
Wyciၐganie gruntu odbywa siᆐ: 
a) przy pomocy zwykᐠego koᐠowrotu z nawiniᆐtၐ linၐ i dwoma kubᐠami. Kubᐠy powinny byၰ 

uwiၐzane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzglᆐdu na bezpieczeᑀstwo pracy, 
b) poprzez wyciၐg wolnostojၐcy o udហwigu 0,5 t z napᆐdem spalinowym. 
Metody studniarskiej nie zaleca siᆐ stosowaၰ w gruncie, w którym moៀna spodziewaၰ  siᆐ 
grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp. Metoda polegajၐca 
na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego krᆐgów zakᐠada wykonanie wykopu w takim 
czasie, aby po jego zakoᑀczeniu szybko moៀna byᐠo przystၐpiၰ do ustawiania krᆐgów. Jeᖰli 
w dokumentacji projektowej nie okreᖰlono inaczej, wykop powinien byၰ wykonany zgodnie 
z zaleceniami punktu 5.2 z tym, ៀe bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosiၰ: 
a) w gruntach spoistych (glinach, iᐠach) niespᆐkanych -2:1, 
b) w gruntach maᐠospoistych i sᐠabych gruntach spoistych -1:1,25. 

Ustawienie krᆐgów w wykopie wykonuje siᆐ 
za pomocၐ ៀurawia o udហwigu do 4t lub innym sposobem uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru. Naleៀy zwracaၰ 
uwagᆐ na dokᐠadne ustawienie poszczególnych krᆐgów ze zᐠၐczami prawidᐠowo dopasowanymi. 
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Zasypanie wykopu wokóᐠ studni naleៀy przeprowadziၰ moៀliwie jak najszybciej. Do zasypania powinien byၰ uៀyty 
grunt z wykopu, bez zanieczyszczeᑀ (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków). Zasypywanie naleៀy wykonaၰ warstwami 
gruboᖰci od 15 do 20 cm i zagᆐszczaၰ ubijakami rᆐcznymi. Wskaហnik zagᆐszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12. 
Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagᆐszczanie w pobliៀu studni naleៀy wykonywaၰ w taki sposób, aby nie 
spowodowaၰ 
uszkodzenia krᆐgów. 

6.KONTROLA JAKOᖠCI 

6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2.Badania przed przystၐpieniem do robót 
Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaၰ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawiၰ wyniki tych badaᑀ Zamawiajၐcemu w celu akceptacji materiaᐠów. 

6.3.Kontrola kruszywa 
Wykonawca zobowiၐzany jest do oceny jakoᖰci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnoᖰci z 
wymaganiami ST na podstawie: 
- rezultatów badaᑀ peᐠnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kaៀdej zmianie poᐠoៀenia zᐠoៀa 

na kaៀde ៀyczenie Inspektora Nadzoru; 
- rezultatów badaᑀ niepeᐠnych wykonanych przez producenta dla kaៀdej partii kruszywa; 
- rezultatów badaᑀ specjalnych wykonanych przez producenta na ៀၐdanie Wykonawcy dotyczၐcych reaktywnoᖰci 

alkalicznej; 
-atestu (zaᖰwiadczenia o jakoᖰci); 
- oceny wizualnej kaៀdej jednostkowej dostawy kruszywa; 
- dodatkowych badaᑀ laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgᐠoszenia przez Inspektora 

Nadzoru wၐtpliwoᖰci co do jakoᖰci kruszywa. 

6.4.Badania w czasie robót 
6.4.1.Badania w czasie robót -warstwa 
- szerokoᖰၰ warstwy nie moៀe siᆐ róៀniၰ od szerokoᖰci projektowanej. 

Nierównoᖰci podᐠuៀne naleៀy mierzyၰ 4-metrowၐᐠatၐ, zgodnie z BN68/8931-04 i nie mogၐ 
przekraczaၰ 2cm; 

- spadki poprzeczne powinny byၰ zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ. 
Róៀnice miᆐdzy rzᆐdnymi wysokoᖰciowymi warstwy i rzᆐdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaၰ -1cm i -
2cm; 

- oᖰ w planie nie moៀe byၰ przesuniᆐta w stosunku do osi projektowanej o wiᆐcej niៀ +/-5cm; 
- gruboᖰၰ warstwy wg rysunków z tolerancjၐ ±1 cm; 
- wskaហnik zagᆐszczenia warstwy odsၐczajၐcej, okreᖰlony wg BN-77/8931-12 nie powinien byၰ 

mniejszy od 1; 

6.5.Kontrola wstᆐpna przed wykonaniem studni chᐠonnej 
Krᆐgi betonowe powinny posiadaၰ ᖰwiadectwo jakoᖰci, wydane przez producenta, wedᐠug zasad ustalonych w BN-
86/8971-08 [7]. 
Materiaᐠ filtracyjny (tᐠuczeᑀ, ៀwir i piasek) powinien byၰ zbadany w zakresie: 
- skᐠadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4], 
- zawartoᖰci zwiၐzków siarki, wg PN-B-06714-28 [5], 
- wskaហnika wodoprzepuszczalnoᖰci piasków, wg PN-B-04492 [3]. 

6.6.Kontrola w czasie wykonywania studni chᐠonnej 
W czasie wykonywania studni chᐠonnej naleៀy zbadaၰ: 
- zgodnoᖰၰ wykonania studni z dokumentacjၐ projektowၐ; 
- prawidᐠowoᖰၰ uᐠoៀenia warstw filtracyjnych, zgodnie z projektem, 
- poprawnoᖰၰ zasypki wykopu wokóᐠ studni z krᆐgów; 
- chᐠonnoᖰၰ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie); 
- zabezpieczenie studni przed dopᐠywem wód z otaczajၐcego terenu; 
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7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostkၐ obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsၐczajၐcej i warstwy zasypowej. 
Jednostkၐ obmiarowၐ drenaៀu jest 1 metr (m) rury, dla kaៀdego typu, ᖰrednicy. 
Jednostkၐ obmiarowၐ studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzၐdzenia dla kaៀdego typu. 
Jednostkၐ obmiarowၐ studni chᐠonnej jest -szt. (sztuka) okreᖰlonego wymiaru. 
Obmiar polega na okreᖰleniu liczby sztuk caᐠkowicie wykonanych studni chᐠonnych. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje siᆐ za zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i wymaganiami Zamawiajၐcego, jeៀeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji daᐠy wyniki pozytywne. 

8.2.Odbiór czᆐᖰciowy 
Przy odbiorze czᆐᖰciowym powinny byၰ dostarczone nastᆐpujၐce dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeᐠnieniami w trakcie wykonywania robót, dane 

geotechniczne obejmujၐce: 
zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badaᑀ gruntów, ich 
uwarstwieᑀ, gᐠᆐbokoᖰci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podᐠoៀa gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; 
poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopieᑀ agresywnoᖰci ᖰrodowiska 
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonoᖰnych; stan terenu okreᖰlony przed przystၐpieniem do robót przez 
podanie znaków wysokoᖰciowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegajၐcego wzdᐠuៀ i w poprzek trasy 
przewodu, a takៀe przekroje poprzeczne i przekrój podᐠuៀny terenu, zadrzewienie; 

- Dziennik Budowy; 
- dokumenty dotyczၐce jakoᖰci wbudowanych materiaᐠów; 
- dane okreᖰlajၐce objᆐtoᖰၰ wód deszczowych, które mogၐ przenikaၰ w grunt, stwierdzenie koniecznoᖰci 

przeprowadzenia badaᑀ szczelnoᖰci odbieranego przewodu na eksfiltracjᆐ, dane okreᖰlajၐce dopuszczalnၐ objᆐtoᖰၰ 
wód infiltracyjnych. 

8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikajၐcych obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod wzglᆐdem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodၐ gruntowၐ i z 

opadów atmosferycznych, 
- przydatnoᖰci podᐠoៀa naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podᐠoៀa, stopieᑀ agresywnoᖰci, wilgotnoᖰci), 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagᆐszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoᖰci, 
- podᐠoៀa wzmocnionego, w tym jego gruboᖰci, usytuowania w planie, rzᆐdnych i gᐠᆐbokoᖰci uᐠoៀenia, 
- jakoᖰci wbudowanych materiaᐠów oraz ich zgodnoᖰci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami 

producenta i normami przedmiotowymi; 
- uᐠoៀenia przewodu na podᐠoៀu naturalnym i wzmocnionym; 
- dᐠugoᖰci i ᖰrednicy przewodów oraz sposobu wykonania poᐠၐczenia rur i prefabrykatów; 
- szczelnoᖰci przewodów i studzienek, 
- materiaᐠów uៀytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- izolacji przewodów i studzienek. 
Odbiór czᆐᖰciowy polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci z Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST, uៀycia wᐠaᖰciwych materiaᐠów, 
prawidᐠowoᖰci montaៀu, szczelnoᖰci . 
Dᐠugoᖰၰ odcinka podlegajၐcego odbiorom czᆐᖰciowym nie powinna byၰ mniejsza niៀ odlegᐠoᖰၰ 
miᆐdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badaᑀ powinny byၰ ujᆐte w formie protokoᐠów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 

8.3.Odbiór techniczny koᑀcowy 
Przy odbiorze koᑀcowym powinny byၰ dostarczone nastᆐpujၐce dokumenty: 
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- dokumenty jak przy odbiorze czᆐᖰciowym; 
- protokoᐠy wszystkich odbiorów technicznych czᆐᖰciowych; 
- protokóᐠ przeprowadzonego badania szczelnoᖰci caᐠego przewodu; 
- ᖰwiadectwa jakoᖰci wydane przez dostawców materiaᐠów; 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnionၐ jednostkᆐ 

geodezyjnၐ. 
Przy odbiorze koᑀcowym naleៀy sprawdziၰ: 
- zgodnoᖰၰ wykonania z Dokumentacjၐ Projektowၐ oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczၐcymi 

zmian i odstᆐpstw od Dokumentacji Projektowej; 
- protokoᐠy z odbiorów czᆐᖰciowych i realizacjᆐ postanowieᑀ dotyczၐcၐ usuniᆐcia usterek; 
- aktualnoᖰၰ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeᐠnienia; 
- protokoᐠy badaᑀ szczelnoᖰci caᐠego przewodu. 

8.4.Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu dla studni chᐠonnej 
Odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu dla studni chᐠonnej podlegajၐ: 
- wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagᐠᆐbione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu 

przepuszczalnego); 
- ustawione krᆐgi; 
- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiaᐠu filtracyjnego; 

9.PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczၐce warunków pᐠatnoᖰci podane sၐ w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci 
Rozliczenie pomiᆐdzy Zamawiajၐcym a Wykonawcၐ za wykonane systemu odwadniajၐcego 
boisko bᆐdzie dokonana wedᐠug nastᆐpujၐcego sposobu: 
Wynagrodzenie bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci, i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej 
wykonanie, okreᖰlone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa uwzglᆐdniajၐ równieៀ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbᆐdnych robót pomocniczych i towarzyszၐcych takich jak np. bariery zabezpieczajၐce, oᖰwietlenie tymczasowe, 
wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zuៀycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjᆐcia innych zasad okreᖰlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeᑀ 
pomiᆐdzy Zamawiajၐcym a Wykonawcၐ sprawy te muszၐ zostaၰ szczegóᐠowo ustalone w Umowie. 

9.3.Cena jednostki obmiarowej studni chᐠonnej 
Cena wykonania 1 szt. studni chᐠonnej obejmuje: 
- wyznaczenie studni; 
- dostarczenie materiaᐠów; 
- wykopanie studni z opuszczeniem krᆐgów (lub bez), z ewentualnym umocnieniem ᖰcian; 
- wypeᐠnienie studni warstwami materiaᐠem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z dokumentacjၐ 

projektowၐ i specyfikacjၐ technicznၐ; 
- rozplantowanie gruntu z wykopu wzdᐠuៀ krawᆐdzi studni lub rowu albo odwiezienie gruntu na odkᐠad wraz z 

rozplantowaniem; 
- wykonanie pomiarów i badaᑀ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej; 
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B-04.00.00 Szczegóᐠowa Specyfikacja Techniczna – SST-04 –Podbudowa pod nawierzchnie 

1.WSTᆀP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST) sၐ wymagania dotyczၐce 
wykonania i odbioru robót zwiၐzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa dla boiska wielofunkcyjnego o 
nawierzchni z trawy syntetycznej w Miᆐdzyzdrojach
dz. nr ewid. 179

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objᆐtych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce 
na celu wykonanie podbudowy pod nawierzchniᆐ zwiၐzanej z budowၐ boiska sportowego. 

1.4.Okreᖰlenia podstawowe 
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz okreᖰleniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
Podbudowa z kruszywa ᐠamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wiᆐcej warstw 
zagᆐszczonej mieszanki, która stanowi warstwᆐ noᖰnၐ nawierzchni boiska. 
Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajၐcy na odpowiednim zagᆐszczeniu w optymalnej wilgotnoᖰci 
kruszywa 

1.5.Ogólne wymagania dotyczၐce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania robót, bezpieczeᑀstwo wszelkich czynnoᖰci na terenie budowy , 
metody uៀyte przy budowie oraz za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 

2.MATERIAᐐY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiaᐠy stosowane do wykonania robót muszၐ byၰ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Do wykonania robót mogၐ byၰ stosowane wyroby budowlane speᐠniajၐce warunki okreᖰlone w: 
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z póហniejszymi 

zmianami). 
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci(Dz. U. z  2002r., Nr 166. poz. 1360, z póហniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiၐzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporzၐdzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczၐce stosowanych materiaᐠów podano w ST -0 „Wymagania 
ogólne” punkt 2. 

2.2.Rodzaje materiaᐠów 
Materiaᐠem do wykonania podbudowy z kruszyw ᐠamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byၰ kruszywo 
ᐠamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren ៀwiru 
wiᆐkszych od 5mm. Kruszywo powinno byၰ 
jednorodne bez zanieczyszczeᑀ  obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3.Wymagania dla materiaᐠów 
Uziarnienie kruszywa 
Kruszywo powinno speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania: 
- zawartoᖰၰ zanieczyszczeᑀ  obcych -wg PN-B-06714/12; 
- zawartoᖰၰ zanieczyszczeᑀ organicznych -wg PN-B-06714/26; 
- zawartoᖰၰ ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16; 
- ᖰcieralnoᖰၰ kruszywa -w bᆐbnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42; 
- nasiၐkliwoᖰၰ kruszywa -wg PN-B-06714/18; 
- odpornoᖰၰ na dziaᐠanie mrozu -wg PN-B-067714/19; 
- wskaហnik piaskowy -wg BN-8931-01; 

2.4.Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z trawy syntetycznej 
- warstwa wyrównawcza, kruszywo kamienne (gr. 0 – 5 mm) gr. warstwy: 5cm; 
- warstwa z kruszywa ᐠamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 5 – 40 mm lub 5 – 31,5 mm) gr. warstwy: 15cm; 
- zagᆐszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy: 10cm; 

3.SPRZᆀT 
Roboty mogၐ byt wykonywane rᆐcznie lub mechanicznie przy uៀyciu dowolnego sprzᆐtu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót, np: 
- równiarki lub spycharki uniwersalne; 
- walce statyczne, wibracyjne lub pᐠyty wibracyjne 
Stosowany sprzᆐt nie moៀe spowodowaၰ niekorzystnego wpᐠywu na wᐠaᖰciwoᖰci gruntu podᐠoៀa. 
Sprzᆐt wykorzystywany przez Wykonawcᆐ powinien byၰ sprawny technicznie i speᐠniaၰ wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 

4.TRANSPORT I SKᐐADOWANIE 

4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 

4.2.Warunki dostawy 
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodziၰ z jednego ហródᐠa. 
Pochodzenie kruszywa i jego jakoᖰၰ – okreᖰlona w peᐠnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta 
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien: 
- dokonaၰ uzgodnieᑀ z producentem dotyczၐcych gwarancji jakoᖰci caᐠej zamawianej iloᖰci kruszywa; 
- dokonaၰ uzgodnieᑀ dotyczၐcych rytmicznoᖰci dostaw wynikajၐcej z harmonogramu robót; 
- zagwarantowaၰ sobie dostᆐp do wyników badaᑀ peᐠnych i niepeᐠnych oraz specjalnych, wykonanych przez 

producenta; 
- zapewniၰ sobie od producenta atest (zaᖰwiadczenie o jakoᖰci) dla kaៀdej, jednorazowo wysyᐠanej iloᖰci kruszywa, 

zawierajၐcej nastᆐpujၐce dane: 
a) nazwᆐ i adres producenta; 
b) datᆐ i numer kolejnych badaᑀ; 
c) oznaczenie wg PN-B-06712; 
d) iloᖰၰ kruszywa; 
e) pieczᆐၰ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badaᑀ; 



51

4.3.Transport 
Kruszywo naleៀy przewoziၰ w warunkach zabezpieczajၐcych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad naleៀy przestrzegaၰ przy zaᐠadunku i 
wyᐠadunku. 

4.4.Skᐠadowanie kruszywa 
Jeᖰli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsၐczajၐcej nie jest wbudowane bezpoᖰrednio po dostarczeniu 
na budowᆐ i zachodzi potrzeba okresowego skᐠadowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyၰ kruszywo 
przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem 
i zmieszaniem z innymi materiaᐠami kamiennymi. 
Podᐠoៀe w miejscu skᐠadowania powinno byၰ równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. 
Wykonanie robót powinno byၰ zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN-O2205:1998 i PNEN 
932-6:2002. 

5.2.Sprawdzenie zgodnoᖰci warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystၐpieniem do wykonywania podbudowy, naleៀy sprawdziၰ zgodnoᖰၰ rzᆐdnych terenu z danymi podanymi 
w projekcie. W tym celu naleៀy wykonaၰ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoᖰciowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiၐzaniu do badaᑀ geologicznych. 

W przypadku wystၐpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
powinien powiadomiၰ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaၰ prowadzenie robót, jeៀeli dalsze ich 
prowadzenie moៀe wpᐠynၐၰ na bezpieczeᑀstwo konstrukcji lub robót. Zgodᆐ na wznowienie robót wydaje Inspektora 
nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedᐠoៀeniu przez Wykonawcᆐ: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

konstrukcyjnych; 
- skutków finansowych wynikajၐcych z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego; 

5.3.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczᆐciem robót zwiၐzanych z budowၐ obiektu inៀynieryjnego powinno byၰ wykonane przygotowanie 
terenu pod budowᆐ. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraၰ projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcᆐ i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczᆐciem i w trakcie wykonywania podbudowy naleៀy wykonywaၰ pomiary 
geodezyjne zwiၐzane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem koᐠków kierunkowych; 
- ustawieniem law wysokoᖰciowych i reperów pomocniczych; 
- wyznaczeniem krawᆐdzi i zaᐠamaᑀ 
- niwelacjၐ kontrolnၐ robót ziemnych i dna wykopu; 

5.4.Przygotowanie podᐠoៀa 
Przed zagᆐszczeniem rozᖰcielane kruszywo wyprofilowaၰ do spadków poprzecznych i pochyleᑀ 
podᐠuៀnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania naleៀy wyrównaၰ 
lokalne zagᐠᆐbienia. -zagᆐszczenie podbudowy. 

Podbudowᆐ naleៀy zagᆐszczaၰ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim 
sprzᆐtem przy zachowaniu wilgotnoᖰci optymalnej. Zagᆐszczanie podbudowy powinno byၰ 
równomierne na caᐠej szerokoᖰci. Zagᆐszczenie podbudowy naleៀy sprawdziၰ wg BN-
77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemoៀliwe ze wzglᆐdu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolᆐ zagᆐszczenia naleៀy oprzeၰ na metodzie obciၐៀeᑀ pᐠytowych, wg BN-64/8931-02, 
lub wg wskazaᑀ Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie warstwy po wykonaniu zgᆐszczenia muszၐ byၰ przepuszczalne dla wody. 
Podbudowa musi byၰ wykonana zgodnie z Polskၐ Normၐ i warunkami technicznymi. 
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Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaၰ wymaganiom zwiၐzanym z noᖰnoᖰciၐ, zagᆐszczeniem oraz równoᖰciၐ 
sprawdzanym po zakoᑀczeniu kaៀdej z warstw. 
Równoᖰၰ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na ᐠacie 4m do 6mm. 
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaၰ wymaganiom zwiၐzanym z noᖰnoᖰciၐ, zagᆐszczeniem oraz równoᖰciၐ 
sprawdzanym po zakoᑀczeniu kaៀdej z warstw. Jeៀeli nie moៀna okreᖰliၰ wskaហnika zagᆐszczenia, to naleៀy sprawdziၰ 
wg.BN-64/8931-02, stosunek moduᐠu odksztaᐠcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien byၰ wiᆐkszy 
niៀ 2,2 dla kaៀdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2.Badania przed przystၐpieniem do robót 
Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaၰ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawiၰ wyniki tych badaᑀ Zamawiajၐcemu w celu akceptacji materiaᐠów. 

6.3.Badania w czasie robót 
Kontrola jakoᖰci podbudowy w czasie robót: 
- kontrola uziarnienia rozᐠoៀonego kruszywa; 
- wilgotnoᖰၰ materiaᐠu kontroluje siᆐ wg PN-B-06714/17; 
- kontrola zagᆐszczenia i noᖰnoᖰci podbudowy; 
- kontrola gruboᖰci poszczególnych warstw podbudowy; 
- kontrola szerokoᖰci podbudowy; 
- kontrola rzᆐdnych wysokoᖰciowych; 
- kontrola spadków poprzecznych dokonuje siᆐ ᐠatၐ profilowanၐ z poziomicၐ co 10m, dopuszczalne odchyᐠki spadku 

+/-0,5%; 
- kontrola równoᖰci w przekroju podᐠuៀnym mierzona 4-metrowၐ ᐠatၐ zgodnie z BN-68/8931-04 co 10 m, dopuszczalne 

nierównoᖰci pod ᐠatၐ 12m. 
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6. 

6.4.Kontrola kruszywa 
Wykonawca zobowiၐzany jest do oceny jakoᖰci kruszywa dostarczonego przez producenta i 
jego zgodnoᖰci z wymaganiami ST na podstawie: 
- rezultatów badaᑀ peᐠnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kaៀdej zmianie poᐠoៀenia zᐠoៀa 

na kaៀde ៀyczenie Inspektora Nadzoru; 
- rezultatów badaᑀ niepeᐠnych wykonanych przez producenta dla kaៀdej partii kruszywa; 
- rezultatów badaᑀ specjalnych wykonanych przez producenta na ៀၐdanie Wykonawcy dotyczၐcych reaktywnoᖰci 

alkalicznej; 
-atestu (zaᖰwiadczenia o jakoᖰci); 
-oceny wizualnej kaៀdej jednostkowej dostawy kruszywa; 
- dodatkowych badaᑀ laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgᐠoszenia przez Inspektora 

Nadzoru wၐtpliwoᖰci co do jakoᖰci kruszywa. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczၐce obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa ᐠamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty ziemne zwiၐzane z wykonaniem wykopów uznaje siᆐ za wykonane zgodnie z dokumentacjၐ 
projektowၐ, niniejszၐ SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeៀeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daᐠy wyniki pozytywne. 

9.PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 

Ogólne wymagania dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9. 



53

Podstawᆐ pᐠatnoᖰci stanowi cena wykonania 1 m2 podbudowy. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- oznakowanie robót; 
- wykonanie podbudowy; 
- utrzymanie wykopu; 
- przeprowadzenie niezbᆐdnych pomiarów i badaᑀ wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru; 
- wykonanie, a nastᆐpnie rozebranie dróg dojazdowych; 
- oczyszczenie i uporzၐdkowanie terenu robót; 

Kwota jednostkowa uwzglᆐdnia równieៀ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbᆐdnych robót pomocniczych i towarzyszၐcych takich jak np. bariery zabezpieczajၐce, oᖰwietlenie tymczasowe, 
wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zuៀycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 

W przypadku przyjᆐcia innych zasad okreᖰlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeᑀ
pomiᆐdzy Zamawiajၐcym a Wykonawcၐ sprawy te muszၐ zostaၰ szczegóᐠowo ustalone w Umowie. 

10.PRZEPISY ZWI၀ZANE 

10.1.Normy i Rozporzၐdzenia 
PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie 

gruboᖰci nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych 
PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie 

wytrzymaᐠoᖰci poᐠၐczenia nawierzchni sztucznych 
PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Metoda 

przygotowania próbek do badaᑀ darni sztucznej i 
nawierzchni wᐠókienniczych 

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie 
wytrzymaᐠoᖰci na rozciၐganie wᐠókien sztucznych 

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych –
Specyfikacja 
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10.2. Inne dokumenty: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z póហniejszymi 
zmianami), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z póហniejszymi 
zmianami), 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z póហniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony ᖰrodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; 
z póហniejszymi zmianami), 
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B.05.00.00 Szczegóᐠowa Specyfikacja Techniczna – SST-05 – Nawierzchnia z trawy   syntetycznej 

1.WSTᆀP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce 
wykonania i uᐠoៀenia nawierzchni typu „trawa syntetyczna" na boisku wielofunkcyjnym w Miᆐdzyzdrojach nr ewid. 
179

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegóᐠowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objᆐtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z uᐠoៀeniem nawierzchni sportowej 
typu „sztuczna trawa". 

1.4.Okreᖰlenia podstawowe 
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednim: normami oraz okreᖰleniami podanymi 
w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Trawa syntetyczna -Wᐠókna polipropylenowe wetkane w osnowᆐ lateksowၐ.

1.5.Ogólne wymagania dotyczၐce Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ 
Projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano 
w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2.MATERIAᐐY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiaᐠy stosowane do wykonania robót muszၐ byၰ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. 
Do wykonania robót mogၐ byၰ stosowane wyroby budowlane speᐠniajၐce warunki okreᖰlone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z póហniejszymi 

zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z póហniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiၐzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporzၐdzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczၐce stosowanych materiaᐠów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.2.Trawa syntetyczna 

Parametry techniczne trawy wielofunkcyjnej:
- wᐠókna proste, fibrylowane polipropylenowe
- wysokoᖰၰ wᐠókna 15 mm
- gᆐstoᖰၰ 39 900 pᆐczków na ./m2 ± 10%
- Dtex. min. 6 600
- ciᆐៀar caᐠkowity min. 2 090 gr./m2 ± 10%
- wypeᐠnienie piasek kwarcowy 

- minimalne wᐠaᖰciwoᖰci wytrzymaᐠoᖰciowe: 
· wytrzymaᐠoᖰၰ na rozciၐganie ≥ 25 N/ mm2; 
· wydᐠuៀenie wzglᆐdne przy zerwaniu ≥ 20 %; 
· wytrzymaᐠoᖰၰ na rozdzieranie ≥ 100 N;

Podstawowe zalety traw to: 
•  trwaᐠoᖰၰ; 
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•  niepodatnoᖰၰ na typowe warunki atmosferyczne; 
•  zwiᆐkszony poziom bezpieczeᑀstwa uៀytkowników, na co wpᐠyw ma starannie dobierany ukᐠad 

poszczególnych warstw nawierzchni i materiaᐠów wchodzၐcych w jej skᐠad, niepodatnoᖰၰ na warunki 
atmosferyczne i staᐠoᖰၰ cech uៀytkowych w okresie uៀytkowania boiska; 

•  minimalne koszty wᐠaᖰciwego utrzymania boiska; 
•  moៀliwoᖰၰ wykorzystywania boiska przez caᐠy rok 
•  efektowny wyglၐd przez caᐠy rok i moៀliwoᖰၰ wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych traw przy 

ksztaᐠtowaniu estetyki obiektów sportowych; 

PODBUDOWA wg SST-04 

Podᐠoៀe, na którym ma byၰ ukᐠadana nawierzchnia powinno byၰ przygotowane zgodnie z projektem i 
sztukၐ budowlanၐ. Winno byၰ suche, równe, pozbawione zanieczyszczeᑀ i 
ustabilizowane. 
Równoᖰၰ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na ᐠacie 4m do 6mm. 
Nawierzchnia boiska obramowana bᆐdzie obrzeៀem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ᐠawie 
betonowej. Wody opadowe bᆐdၐ odprowadzane poprzez drenaៀ wgᐠᆐbny do kanalizacji deszczowej lub 
studni chᐠonnej. 

INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNEJ -zgodnie z Instrukcjၐ  Montaៀu Producenta. 
Trawa syntetyczna jest dostarczana w rolkach o szerokoᖰci 3,75 m oraz o odpowiednich dᐠugoᖰciach. Rolki 
sၐ docinane na budowie do odpowiednich wymiarów boiska.  Nie sၐ one na trwaᐠe montowane do podᐠoៀa 
lecz sၐ rozkᐠadane na podbudowie. Montowane sၐ ze sobၐ poprzez sklejanie ich krawᆐdzi od spodu za 
pomocၐ kleju poliuretanowego oraz taᖰmy flizelinowej. Okres schniᆐcia kleju wynosi 6 – 10 godzin. Po 
sklejeniu rolek trawy na caᐠej powierzchni boiska wycina siᆐ pasy trawy o szerokoᖰci 8-10 cm w miejscu 
wystᆐpowania poszczególnych linii boiska. W wyciᆐte miejsca wklejamy pasy biaᐠej trawy syntetycznej o 
odpowiedniej szerokoᖰci które stanowiၐ oznaczenie pola gry.
Po wyschniᆐciu kleju na ᐠၐczeniach linii boisk trawa zasypywana jest piaskiem kwarcowym w iloᖰci 
okreᖰlonej w karcie technicznej wyrobu. Piasek jest wczesywany pomiᆐdzy wᐠókna trawy za pomocၐ 
szczotek z wᐠosem polipropylenowymTrawa syntetyczna jest nawierzchniၐ bezobsᐠugowၐ i nie sၐ konieczne 
specjalne zabiegi pielᆐgnacyjne .
Naleៀy dbaၰ o czystoᖰၰ nawierzchni – usuwaၰ z niej zanieczyszczenia staᐠe, nie stosowaၰ ៀadnych ᖰrodków 
chemicznych. Naleៀy zwracaၰ uwagᆐ aby w wᐠókna trawy nie wplၐtywaᐠy siᆐ opady z drzew – szczególnie 
niebezpieczne sၐ igieᐠki z drzew iglastych.
Nawierzchnie naleៀy utrzymywaၰ w czystoᖰci poprzez okresowe szczotkowanie. Naleៀy usuwaၰ wszelkie 
ᖰmieci, puszki, szkᐠo, gumᆐ do ៀucia, liᖰcie z drzew oraz gaᐠၐzki.

2.3.Wypeᐠnienie trawy syntetycznej
piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2–0,8mm w iloᖰci 15-17 kg/m2

2.4.Taᖰma klejၐca 
Stosujemy taᖰmᆐ klejၐca do ᐠၐczenia arkuszy trawy syntetycznej. 

3.SPRZᆀT 
3.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 
Do ukᐠadania nawierzchni moៀna uៀyၰ dowolnego sprzᆐtu. 

4.TRANSPORT I SKᐐADOWANIE 
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Wykonawca robót bᆐdၐcy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiၐzany jest posiadaၰ stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport  (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z póហniejszymi zmianami). 
ᖠrodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcᆐ powinny byၰ sprawne technicznie i speᐠniaၰ 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5. 

5.2.Roboty montaៀowe 
Montaៀ naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z zaleceniami producenta. 
Montaៀ nawierzchni odbywa siᆐ poprzez rozᐠoៀeniu jej na przygotowanej podbudowie, dociᆐciu do wymaganego 
wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa siᆐ poprzez pokrycie specjalnie rozᐠoៀonej 
taᖰmy klejem, który spaja sၐsiadujၐce krawᆐdzie nawierzchni. Linie wyznaczajၐce pole gry nie sၐ malowane lecz 
stanowiၐ integralnၐ czᆐᖰၰ nawierzchni (ewentualnie linie boisk sၐ wklejane). Po poᐠၐczeniu wszystkich elementów i 
wykonaniu linii boisk nadaje siᆐ 
nawierzchni odpowiedniၐ twardoᖰၰ i wytrzymaᐠoᖰၰ wcierajၐc pomiᆐdzy ហdហbᐠa trawy odpowiedniၐ 
iloᖰၰ piasku kwarcowego lub piasku i granulatu gumowego (w zaleៀnoᖰci od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy).. 
Dla traw o wᐠóknie fibrylizowanym naleៀy przeprowadziၰ dodatkowo zabieg rozszczepiania 
wᐠókien. 

6.KONTROLA JAKOᖠCI 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczၐce kontroli jakoᖰci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest m2 (metr kwadratowy) uᐠoៀenia nawierzchni trawy syntetycznej. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.
Odbiór naleៀy przeprowadziၰ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 

9.PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczၐce warunków pᐠatnoᖰci podane sၐ w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci 
Rozliczenie pomiᆐdzy Zamawiajၐcym a Wykonawcၐ za wykonane nawierzchni typu „trawa 
syntetyczna” bᆐdzie dokonana wedᐠug nastᆐpujၐcego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci, i badania skᐠadajၐce siᆐ 
na jej wykonanie nawierzchni, okreᖰlone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje: 
- robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z narzutami; 
- wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajၐcymi z technologii robót z 

kosztami zakupu; 
- wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu z narzutami; 
- koszty poᖰrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
- podatki zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami (bez podatku VAT); 
- przygotowanie stanowiska roboczego; 
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego; 
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Kwota jednostkowa uwzglᆐdnia równieៀ  przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbᆐdnych robót pomocniczych i towarzyszၐcych takich jak np. bariery zabezpieczajၐce, oᖰwietlenie tymczasowe, 
wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zuៀycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjᆐcia innych zasad okreᖰlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeᑀ 
pomiᆐdzy Zamawiajၐcym a Wykonawcၐ sprawy te muszၐ zostaၰ szczegóᐠowo ustalone w Umowie. 

10.PRZEPISY ZWI၀ZANE 

10.1.Normy i Rozporzၐdzenia 

PN-B-11112:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa ᐠamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wytrzymaᐠoᖰci na miaៀdៀenie 

PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gᆐstoᖰci 
pozornej na próbkach o ksztaᐠcie regularnym 

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztaᐠtki kamionkowe i ich poᐠၐczenia w sieci 
drenaៀowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczၐce 
specjalnych ksztaᐠtek, ᐠၐczników i elementów zamiennych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociၐgów z tworzyw sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 
Warszawa 1994 r. 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociၐgowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 
polietylenu – Wavin. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoᖰci nawierzchni 
planografem i ᐠatၐ. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaហnika zagᆐszczenia gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreᖰlenia, symbole, podziaᐠ 
i opis gruntów. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoᖰrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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NAZWA OBIEKTU:    PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
PRZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWᐐA II W MIᆀDZYZDROJACH

ADRES OBIEKTU: 72-500 MIᆀDZYZDROJE , UL KOLEJOWA 33

NAZWA ZAMAWIAJ၀CEGO: MIASTO MIᆀDZYZDROJE 
ADRES ZAMAWIAJ၀CEGO: 72-500 MIᆀDZYZDROJE,  UL KSI၀ឰ၀T POMORSKICH 5

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 06

B.06.00.00 OGRODZENIE, PIᐐKOCHWYTY, URZ၀DZENIA SPORTOWE
– CPV 45340000-2

OBRZEឰA BETONOWE – CPV 45212221-1

NAZWA I ADRES AUTORA OPRACOWANIA: …………………………………….

71-231 Szczecin, ul. Kirasjerów 102
tel/fax 071/348 90 87    tel. kom. 0605 266 007

KWIECIEᐰ  2007 
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B-06.00.00 Szczegóᐠowa Specyfikacja Techniczna – SST-06 

SPIS TREᖠCI

1.WSTᆀP 

1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST  
1.3.Zakres robót objᆐtych SST  
1.4.Okreᖰlenia podstawowe  
1.5.Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

2.MATERIAᐐY  

2.1.Wymagania ogólne 
2.2.Wymagania szczegóᐠowe  
2.3.Obrzeៀa betonowe  
2.4.ᐐawa betonowa (28x15cm 
2.5.Stopy betonowe (30x30x80cm)  
2.6. Materiaᐠy do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 

3.SPRZᆀT 

4.TRANSPORT I SKᐐADOWANIE 

4.1.Ogólne wymagania 
4.2.Mieszanka betonowa  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne 
5.2.Sprawdzenie zgodnoᖰci warunków terenowych z projektowymi  
5.3.Wykonanie ogrodzenia 
5.4.Wykonanie doᐠów pod sᐠupki 
5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod sᐠupki  
5.6.Ustawienie sᐠupków 
5.7.Rozpiᆐcie siatki ogrodzeniowej 
5.8.Wykonanie siatki w ramach  
5.9.Wykonanie spawanych zᐠၐcz elementów ogrodzenia 
5.10.Wykonanie bram i furtek 
5.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach 
5.12.Wykonanie ᐠawy betonowej  
5.13.Wbudowanie obrzeៀy 
5.14. Kosze do koszykówki
5.15. Zestaw do siatkówki
5.16 Bramki piᐠkarska
5.17 Siatka ochronna

6.KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót 
6.2.Badania przed przystၐpieniem do robót  
6.3.Badania w czasie wykonywania robót  
6.4. Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

7.OBMIAR ROBÓT 
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8.ODBIÓR ROBÓT 

9.PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 

9.1. Ogólne zasady  
9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia  
9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeៀa betonowego  

10.PRZEPISY ZWI၀ZANE 

10.1. Normy i Rozporzၐdzenia 
10.2.Inne dokumenty  
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B-06.00.00 Szczegóᐠowa Specyfikacja Techniczna – SST-06 

1.WSTᆀP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST) sၐ wymagania dotyczၐce 
wykonania ogrodzenia , wyposaៀenia sportowego oraz obrzeៀy betonowych dla boiska wielofunkcyjnego o 
nawierzchni z trawy syntetycznej w Miᆐdzyzdrojach dz. nr ewid. 179 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objᆐtych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce 
na celu wykonanie ogrodzeᑀ (piᐠkochwytów) oraz obrzeៀy betonowych zwiၐzanych z budowၐ 
boiska sportowego.
Roboty wchodzၐce w skᐠad SST-06: 
SST-06 – Ogrodzenie – CPV 45340000-2 

 – Obrzeៀa betonowe – CPV 45212221-1 

1.4.Okreᖰlenia podstawowe 
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz okreᖰleniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
Obrzeៀa betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajၐce jednostronnie lub 
dwustronnie ciၐgi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 
Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o róៀnym sposobie jego splotu (pᐠóciennym, skoᖰnym), pleciona z pᐠaskich i 
okrၐgᐠych spirali, zgrzewana, skrᆐcana oraz kombinowana (harfowa, pᆐtlowa, póᐠpᆐtlowa), o róៀnych wielkoᖰciach 
oczek. 
Stalowa linka usztywniajၐca -równomiernie skrᆐcone splotki z drutu okrၐgᐠego tworzၐce linᆐ stalowၐ. 
Wysokoᖰၰ ogrodzenia -odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy poziomem terenu a najwyៀszym punktem ogrodzenia. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczၐce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania robót, bezpieczeᑀstwo wszelkich czynnoᖰci na terenie budowy , 
metody uៀyte przy budowie oraz za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2.MATERIAᐐY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiaᐠy stosowane do wykonania robót muszၐ byၰ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. 
Do wykonania robót mogၐ byၰ 
stosowane wyroby budowlane speᐠniajၐce warunki okreᖰlone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z póហniejszymi 

zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci(Dz. U. z  2002r., Nr 166. poz. 1360, z póហniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiၐzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporzၐdzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczၐce stosowanych materiaᐠów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” p-kt 2. 
2.2.Wymagania szczegóᐠowe 
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony
- sᐠupki z rur stalowych Ø 60mm o wys. 4m ponad ziemiၐ, malowane farbၐ ftalowၐ; 
- sᐠupki przy furtkach z rur stalowych Ø 80mm, malowane farbၐ ftalowၐ; 
- siatka ogrodzeniowa z drutu Ø 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym PCV   (Ø,4mm) o wym. 

oczka 35x35mm; 
- 1 furtka; 1 brama
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2.3.Obrzeៀa betonowe 
2.3.1.Wymiary betonowych obrzeៀy chodnikowych 

Wymiary obrzeៀy betonowych podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymiary obrzeៀy

Wymiary obrzeៀy, cmRodzaj
obrzeៀa 1 b h r

Ow
75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.3.2.Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów obrzeៀy 
Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów obrzeៀy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów obrzeៀy
Dopuszczalna  odchyᐠka, mRodzaj wymiaru

Gatunek 1
1 ± 8

b, h ± 3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeៀy 
Powierzchnie obrzeៀy powinny byၰ bez rys, pᆐkniᆐၰ i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawᆐdzie elementów powinny byၰ równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawᆐdzi elementów nie powinny przekraczaၰ 
wartoᖰci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeៀy
Dopuszczalna wielkoᖰၰ wad i 

uszkodzeᑀRodzaj wad i uszkodzeᑀ
Gatunek 1

Wklᆐsᐠoᖰၰ lub wypukᐠoᖰၰ powierzchni i krawᆐdzi w mm 2
ograniczajၐce powierzchnie górne 
(ᖰcieralne) niedopuszczalne

Szczerby i uszkodzenia krawᆐdzi i 
naroៀy

ograniczajၐcych pozostaᐠe 
powierzchnie:
liczba, max
dᐠugoᖰၰ, mm, max
gᐠᆐbokoᖰၰ, mm, max

2
20
6

2.3.4.Skᐠadowanie 
Betonowe obrzeៀa chodnikowe mogၐ byၰ przechowywane na skᐠadowiskach otwartych, posegregowane wedᐠug 
rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeៀa chodnikowe naleៀy ukᐠadaၰ z zastosowaniem podkᐠadek i przekᐠadek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: gruboᖰၰ 2,5 cm, szerokoᖰၰ 5 cm, dᐠugoᖰၰ minimum 5 cm wiᆐksza niៀ szerokoᖰၰ obrzeៀa. 

2.3.5.Beton i jego skᐠadniki 
Do produkcji obrzeៀy naleៀy stosowaၰ beton wedᐠug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30. 

2.4.ᐐawa betonowa (28x15cm) 
ᐐawy betonowe majၐ za zadanie utwierdzenie obrzeៀy betonowych. 
Beton na ᐠawy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadaၰ wymaganiom PN-88/B-06250; 
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- klasa betonu B15; 
- najmniejsza dopuszczalna iloᖰၰ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej 

najwiᆐksza dopuszczalna wartoᖰၰ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 
- stopieᑀ mrozoodpornoᖰci-W2; 
- wytrzymaᐠoᖰၰ betonu wg PN-88/B-06250; 

2.5.Stopy betonowe (30x30x80cm) 
Stopy betonowe majၐ za zadanie utwierdzenie sᐠupków metalowych dla konstrukcji piᐠkochwytów. 
Beton na stopy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadaၰ wymaganiom PN-88/B-06250; 
- klasa betonu B15; 
- najmniejsza dopuszczalna iloᖰၰ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej 

najwiᆐksza dopuszczalna wartoᖰၰ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 
- stopieᑀ mrozoodpornoᖰci-W2; 
- wytrzymaᐠoᖰၰ betonu wg PN-88/B-06250; 

2.6. Materiaᐠy do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro" 
Deskowanie powinno zapewniၰ sztywnoᖰၰ i niezmiennoᖰၰ ukᐠadu oraz bezpieczeᑀstwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno byၰ skonstruowane w sposób umoៀliwiajၐcy ᐠatwy jego montaៀ 
i demontaៀ. Przed wypeᐠnieniem mieszankၐ betonowၐ, deskowanie powinno byၰ sprawdzone, aby wykluczaᐠo wyciek 
zaprawy z mieszanki betonowej. 

Klasa betonu, jeᖰli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreᖰlono inaczej, powinna byၰ 
B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadaၰ 
wymaganiom PN-B-06250. Skᐠadnikami betonu sၐ: cement, kruszywo, woda i domieszki. 

Cement stosowany do betonu powinien byၰ cementem portlandzkim klasy 32,5 i speᐠniaၰ wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny byၰ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu (piasek, ៀwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo ᐠamane) 
powinno speᐠniaၰ wymagania PN-B-06712. 

Woda powinna byၰ „odmiany 1" i speᐠniaၰ wymagania PN-B-32250. Bez badaᑀ laboratoryjnych moៀna stosowaၰ 
wodᆐ pitnၐ. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny byၰ stosowane jeᖰli przewidujၐ to dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczၐcych rodzaju domieszek, ich dobór 
powinien byၰ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny speᐠniaၰ wymagania PN-B-23010. 

Prᆐty zbrojenia mogၐ byၰ stosowane jeᖰli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor 
Nadzoru. Prᆐty zbrojenia powinny odpowiadaၰ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowᆐ powinna byၰ zaopatrzona w 
zaᖰwiadczenie (atest) stwierdzajၐce jej gatunek. Wᐠaᖰciwoᖰci mechaniczne stali uៀywanej do zbrojenia betonu 
powinny odpowiadaၰ postanowieniom PN-B-03264. 

3.SPRZᆀT 
Montaៀ elementów rᆐcznie. 
Roboty moៀna wykonaၰ przy uៀyciu dowolnego sprzᆐtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzᆐt wykorzystywany przez Wykonawcᆐ powinien byၰ sprawny technicznie i speᐠniaၰ wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 

4.TRANSPORT I SKᐐADOWANIE 
4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
Materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
Wykonawca bᆐdzie usuwaᐠ na bieៀၐco i na wᐠasny koszt. 
Wykonawca robót bᆐdၐcy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiၐzany jest posiadaၰ stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001   o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 
628 z póហniejszymi zmianami). 
ᖠrodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcᆐ powinny byၰ sprawne technicznie i speᐠniaၰ 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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Transport obrzeៀy betonowych powinien odbywaၰ siᆐ w liczbie sztuk nieprzekraczajၐcych obciၐៀenia zastosowanego 
ᖰrodka transportu. Przewoៀone elementy naleៀy zabezpieczyၰ przed przesuwaniem. 

4.2.Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukᐠadania nie powinien powodowaၰ: 
-segregacji skᐠadników; 
-zmiany skᐠadu mieszanki; 
-zanieczyszczenia mieszanki; 
-obniៀenia temperatury przekraczajၐcej granicᆐ okreᖰlonၐ w wymaganiach technologicznych.; 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczၐce wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt5. 

5.2.Sprawdzenie zgodnoᖰci warunków terenowych z projektowymi 
W przypadku wystၐpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomiၰ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaၰ prowadzenie robót, 
jeៀeli dalsze ich prowadzenie moៀe wpᐠynၐၰ na bezpieczeᑀstwo konstrukcji lub robót. Zgodᆐ na wznowienie robót 
wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedᐠoៀeniu przez Wykonawcᆐ: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

konstrukcyjnych; 
- skutków finansowych wynikajၐcych z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego; 

5.3.Wykonanie ogrodzenia 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robót uwzglᆐdniajၐcy 
wszystkie warunki w jakich bᆐdၐ wykonywane roboty. 

W zaleៀnoᖰci od wielkoᖰci robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru 
zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpoᖰrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem wᐠaᖰciwych robót ogrodzeniowych naleៀy wytyczyၰ trasᆐ ogrodzenia w terenie na podstawie 
dokumentacji projektowej, SST lub wskazaᑀ Inspektora Nadzoru. 
Do podstawowych czynnoᖰci, objᆐtych niniejszၐ SST, przy wznoszeniu ogrodzeᑀ naleៀၐ: 
-wykonanie doᐠów pod sᐠupki; 
-wykonanie fundamentów betonowych pod sᐠupki; 
-ustawienie sᐠupków (metalowych); 
-wykonanie wᐠaᖰciwego ogrodzenia (rozpiᆐcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego); 
-wykonanie bram i furtek. 

5.4.Wykonanie doᐠów pod sᐠupki 
Jeᖰli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doᐠy pod sᐠupki powinny mieၰ 
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wiᆐksze od wymiarów sᐠupka, a gᐠᆐbokoᖰၰ 
od 1,0 do 1,1 m. 
Jeᖰli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw naleៀy wykonaၰ doᐠy 
pod sᐠupki naroៀne, bramowe i na zaᐠamaniach ogrodzenia, a nastᆐpnie dokonaၰ podziaᐠu odcinków prostych wg 
rysunków dokumentacji projektowej. 
Naleៀy dၐៀyၰ, aby odlegᐠoᖰci miᆐdzy sᐠupkami poᖰrednimi byᐠy jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod sᐠupki 
Jeᖰli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to sᐠupki mogၐ byၰ osadzone w betonie uᐠoៀonym w doᐠku. 
Sᐠupek naleៀy wstawiၰ w gotowy wykop i napeᐠniၰ otwór mieszankၐ betonowၐ odpowiadajၐcၐ 
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu sᐠupek naleៀy podeprzeၰ. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono sᐠupek, moៀna wykorzystywaၰ 
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia sᐠupka w betonie, a jeᖰli temperatura w 
czasie wykonywania fundamentu jest niៀsza od 10°C - po 14 dniach. 

5.6.Ustawienie sᐠupków 
Sᐠupki, bez wzglᆐdu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny staၰ pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchoᐠki powinny znajdowaၰ siᆐ na jednakowej wysokoᖰci. Sᐠupki z rur powinny mieၰ zaspawany górny otwór rury. 
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Sᐠupki koᑀcowe, naroៀne, bramowe oraz stojၐce na zaᐠamaniach ogrodzenia o kၐcie wiᆐkszym od 15° naleៀy 
zabezpieczyၰ przed wychylaniem siᆐ ukoᖰnymi sᐠupkami wspierajၐcymi lub stᆐៀeniami regulowanymi ᖰrubၐ rzymskၐ, 
ustawiajၐc je wzdᐠuៀ biegu ogrodzenia pod kၐtem okoᐠo od 20 do 45°. 
Sᐠupki do siatki ogrodzeniowej powinny byၰ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajၐcych przez 
posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Sᐠupki koᑀcowe, naroៀne i bramowe 
powinny byၰ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 

5.7.Rozpiᆐcie siatki ogrodzeniowej 
Jeᖰli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to naleៀy rozwiesiၰ osiem linek (drutów) usztywniajၐcych: 
na dole i w ᖰrodku ogrodzenia co 500mm i przymocowaၰ je do sᐠupków. U góry, jako usztywnienie naleៀy zastosowaၰ 
rurᆐ Ø 42mm. Do sᐠupków koᑀcowych, naroៀnych i bramowych linki muszၐ byၰ starannie przymocowane. Linki 
powinny byၰ umocowane tak, aby nie mogᐠy przesuwaၰ siᆐ i wywieraၰ nacisku na sᐠupki naroៀne i bramowe, a w 
przypadku zerwania siᆐ, aby zwabiaᐠy siatkᆐ tylko miᆐdzy sᐠupkami. Linki napina siᆐ wyciၐgarkami wzglᆐdnie zᐠၐczami 
rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie naleៀy 
zbyt silnie napinaၰ linek, aby nie oddziaᐠywaᐠy one ujemnie na sᐠupki naroៀne lub bramowe. 
Siatkᆐ metalowၐ przymocowuje siᆐ do sᐠupków koᑀcowych, naroៀnych i bramowych za pomocၐ 
prᆐtów pᐠaskich lub zaokrၐglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatkᆐ napina siᆐ w 
sposób podobny do napinania linek i przymocowuje siᆐ (np. kawaᐠkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do 
linek. Górnၐ krawᆐdហ siatki metalowej naleៀy ᐠၐczyၰ 
z rurၐ Ø 42mm zaginajၐc na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna byၰ napiᆐta sztywno, jednak tak, aby nie 
ulegaᐠy znieksztaᐠceniu jej oczka. 

5.8.Wykonanie siatki w ramach 
Siatka powinna byၰ umieszczona w ramach z kၐtownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub 
innego ksztaᐠtownika zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Zaleca siᆐ stosowanie jednakowych odlegᐠoᖰci miᆐdzy sᐠupkami, w celu zachowania moៀliwie jednego wymiaru ramy. 
Górne krawᆐdzie ram ogrodzenia powinny byၰ zawsze poziome. 
Przeᖰwity miᆐdzy ramၐ a sᐠupkiem nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ 5 cm (±1cm). 
Ramy z siatkၐ umieszcza siᆐ miᆐdzy sᐠupkami i przymocowuje do sᐠupków w sposób zgodny z dokumentacjၐ 
projektowၐ, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru (przykᐠady mocowania ram do sᐠupków podano w Dokumentacji 
Projektowej). 

5.9.Wykonanie spawanych zᐠၐcz elementów ogrodzenia 
Zᐠၐcza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadaၰ wymaganiom PN-M-69011. 

Wytrzymaᐠoᖰၰ zmᆐczeniowa spoin powinna wynosiၰ od 19 do 32 MPa. Odchyᐠki wymiarów spoin nie powinny 
przekraczaၰ ± 0,5 mm dla gruboᖰci spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyៀej 6 mm. 

Odstᆐp, w zᐠၐczach zakᐠadkowych i nakᐠadkowych, pomiᆐdzy przylegajၐcymi do siebie pᐠaszczyznami nie 
powinien byၰ wiᆐkszy niៀ 1 mm. 

Zᐠၐcza spawane nie powinny mieၰ wad wiᆐkszych niៀ podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moៀe dopuᖰciၰ 
wady wiᆐksze niៀ podane w tablicy 1 jeᖰli uzna, ៀe nie majၐ one zasadniczego wpᐠywu na cechy eksploatacyjne 
ogrodzenia. 

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zᐠၐczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady
Dopuszczalny wymiar wady,

mm
Brak przetopu 
Podtopienie lica
Porowatoᖰၰ 
Krater 
Wklᆐᖰniᆐcie lica 
Uszkodzenie mechaniczne 
Róៀnica wysokoᖰci sၐsiednich wgᐠᆐbieᑀ 
i wypukᐠoᖰci lica 

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0

3,0

5.10.Wykonanie bram i furtek 
Bramy i furtki naleៀy wykonaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ lub SST, a w przypadku braku wystarczajၐcych 
ustaleᑀ ich lokalizacjᆐ, konstrukcjᆐ i wymiary ustala Inspektor Nadzoru. 
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Zaleca siᆐ wykonanie bram i furtek z kၐtowników (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub 50x50x6mm) lub innych 
ksztaᐠtowników z wypeᐠnieniem ram siatkami metalowymi (przykᐠad podano w Dokumentacji Projektowej). 
Kaៀda brama i furtka powinna byၰ kompletna z niezbᆐdnym wyposaៀeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 

5.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach 
Malowanie ogrodzeᑀ metalowych 

Sᐠupki i inne elementy metalowe ogrodzenia naleៀy malowaၰ pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania siᆐ 
rdzy, a nastᆐpnie przeciᆐtnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozjၐ. 

Zaleca siᆐ przeprowadzaၰ malowanie w okresie od maja do wrzeᖰnia, wyᐠၐcznie w dni pogodne, przy 
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie naleៀy malowaၰ pᆐdzlem lub waᐠkiem w temperaturze poniៀej 
+5°C, jak równieៀ malowaၰ metodၐ natryskowၐ w temperaturze poniៀej +15°C oraz podczas wystᆐpujၐcej mgᐠy i rosy. 

Naleៀy przestrzegaၰ nastᆐpujၐcych zasad przy malowaniu ogrodzeᑀ: 
- z powierzchni stali naleៀy usunၐၰ bardzo starannie pyᐠ, kurz, pleᖰnie, tᐠuszcz, rdzᆐ, zgorzelinᆐ, ew. starၐ, ᐠuszczၐcၐ siᆐ 

farbᆐ i inne zabrudzenia, zmniejszajၐce przyczepnoᖰၰ farby do podᐠoៀa przez zmywanie, usuwanie przy uៀyciu 
szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiaᐠów ᖰciernych, piaskowanie, odpalanie, ᐠugowanie lub przy 
zastosowaniu innych ᖰrodków, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1; 

- przed malowaniem naleៀy wypeᐠniၰ wgᐠᆐbienia i rysy na powierzchniach za pomocၐ kitów lub  szpachlówek ogólnego 
stosowania, a nastᆐpnie - wygᐠadziၰ i zeszlifowaၰ podᐠoៀe pod farbᆐ, 

- do malowania moៀna stosowaၰ farby ogólnego stosowania przeznaczone do uៀytku zewnᆐtrznego, dobrej jakoᖰci, z 
nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne); 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.     oraz 

rozcieᑀczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby; 
- farbᆐ dᐠuៀej przechowywanၐ naleៀy przygotowaၰ do malowania przez usuniᆐcie „koៀucha" (zestalonej substancji 

bᐠonotwórczej na powierzchni farby), dokᐠadne wymieszanie (poᐠၐczenie lៀejszych i ciᆐៀszych skᐠadników farby), 
rozcieᑀczenie zbyt zgᆐstniaᐠej farby, ew. przecedzenie (usuniᆐcie nierozmieszanych resztek osadu i innych 
zanieczyszczeᑀ); 

- malowanie moៀna przeprowadzaၰ pᆐdzlami, waᐠkami malarskimi lub ew. metodၐ natryskowၐ 
(pistoletami elektrycznymi, urzၐdzeniami kompresorowymi itp.); 

- z zasady malowanie naleៀy wykonaၰ dwuwarstwowo: farbၐ do gruntowania i farbၐ nawierzchniowၐ, przy czym kaៀdၐ 
nastᆐpnၐ warstwᆐ moៀna naᐠoៀyၰ po caᐠkowitym wyschniᆐciu warstwy poprzedniej. 

Malowanie powinno odpowiadaၰ wymaganiom PN-H-97053, 

Rodzaj farby oraz liczbᆐ jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreᖰlajၐ SST lub Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy. 
Naleៀy zwracaၰ uwagᆐ na dokᐠadne pokrycie farbၐ miejsc stykania siᆐ sᐠupka metalowego z betonem fundamentu, ze 
wzglᆐdu na najszybsze niszczenie siᆐ farby w tych miejscach i pojawianie siᆐ rdzawych zacieków sygnalizujၐcych 
korozjᆐ sᐠupka. 
Zaleca siᆐ stosowanie farb moៀliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i ᖰrodowiska, z niskၐ zawartoᖰciၐ m.in. 
niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartoᖰၰ 
szkodliwych skᐠadników. 
Wykonawca nie dopuᖰci do skaៀenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki 
poprodukcyjne, powstajၐce przy myciu urzၐdzeᑀ i pᆐdzli oraz z samej farby, naleៀy usuwaၰ do izolowanych 
zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

5.12.Wykonanie ᐠawy betonowej 
ᐐawy betonowe zwykᐠe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje siᆐ bez szalowania przy gruntach 
sypkich naleៀy stosowaၰ szalowanie. 

ᐐawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunków 
konstrukcyjnych. 
Beton rozᖰcielony w szalowaniu powinien byၰ wyrównany warstwami. Betonowanie ᐠaw 
naleៀy wykonaၰ zgodnie z PN-63/B-06251. 
Naleៀy stosowaၰ szczeliny dylatacyjne wypeᐠnione bitumicznၐ masၐ zalewowၐ odpowiadajၐcၐ 
PN-54/S-30001. 
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Szczeliny naleៀy starannie oczyᖰciၰ na peᐠnၐ wysokoᖰၰ ᐠawy i osuszyၰ przed zalaniem ich bitumicznၐ masၐ zalewowi. 
Przed zalaniem naleៀy podgrzaၰ masᆐ zalewowၐ do temperatury 
150-170°C. 

5.13.Wbudowanie obrzeៀy 
Podsypka piaskowa 
Podsypka piaskowa gruboᖰci 3 cm powinna byၰ wykonana z piasku ᖰrednio lub gruboziarnistego. 

Ustawienie obrzeៀy betonowych 
Obramowanie boiska z obrzeៀy ustawionych na ᐠawie fundamentowej. Obrzeៀe moៀe wystawaၰ 
nad poziom boiska na wysokoᖰၰ 25÷30mm i tolerancjၐ ±1cm na 4m. 
Betonowe obrzeៀa chodnikowe naleៀy ustawiaၰ na wykonanym podᐠoៀu w miejscu i ze ᖰwiatᐠem (odlegᐠoᖰciၐ górnej 
powierzchni obrzeៀa od ciၐgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnᆐtrzna ᖰciana obrzeៀa powinna byၰ obsypana piaskiem, ៀwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczaၰ szerokoᖰci 1 cm. Naleៀy wypeᐠniၰ je piaskiem lub zaprawၐ 
cementowo-piaskowၐ w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleៀy oczyᖰciၰ i zmyၰ wodၐ. 
Spoiny muszၐ byၰ wypeᐠnione caᐠkowicie na peᐠnၐ gᐠᆐbokoᖰၰ 

5.14. Kosze do koszykówki

4 Kosze do koszykówki. Stojak do koszykówki stalowy o wysiᆐgu 1,65m spawany, rura z profilu fi 133 x 
4mm, zabezpieczony antykorozyjnie i dwukrotnie pomalowany farbၐ nawierzchniowၐ zamontowany na 
staᐠe w podᐠoៀu. Tablica epoksydowa o wym. 1,05 x 1,80m, obrᆐcz staᐠa z siateczkၐ.

5.15 Zestaw do siatkówki

2 komplety sᐠupków do siatkówki /uniwersalne – siatkówka , tenis ,badminton stalowe profil okrၐgᐠy 76 x 
3mm, mechanizm naciၐgu siatki, lakierowane proszkowo /standard RAL 5017 niebieski/ wys 2,55m, 
wolnostojၐce do mocowania w tulejach /1kpl = 2 sᐠupki/ tuleje ocynkowane/, siatka biaᐠa 9,5m x 1m. 
Obrᆐbie boisk do koszykówki wklejane linie boiska do siatkówki wraz z tulejami z zaᖰlepkami na sᐠupki do 
siatki;

5.16. Bramki piᐠkarskie

Bramki „Piᐠka rᆐczna”, szt.2; Bramki do piᐠki rᆐcznej stalowe, ocynkowane malowane w poprzeczne pasy w 
kolorze czarnym - rama z profila 80 x 80 x 2 mm wys 2,0m szer 3,0m ,paᐠၐki z rury fi 33,7 x 2,6 mm 
osadzone w tulejach stalowych ocynkowanych z moៀliwoᖰciၐ demontaៀu bramek . Siatki do p. rᆐcznej PE 
(3,0 x 2,0 x gᐠ. 0,8/1,0m).

5.17. Siatka ochronna

Siatka ochronna – wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymaᐠoᖰci, Ø linki 2,3 mm, krawᆐdហ oczka 12 cm. Siatka 
posiada dodatkowe wzmocnienia krawᆐdzi.

6.KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót 
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Badania przed przystၐpieniem do robót 
Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaၰ od producentów zaᖰwiadczenie o jakoᖰci (atesty) oraz 
wykonaၰ badania materiaᐠów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiၰ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w 
celu akceptacji materiaᐠów. 
Do materiaᐠów, których producenci sၐ zobowiၐzani (przez wᐠaᖰciwe normy PN i BN) dostarczyၰ 
zaᖰwiadczenie o jakoᖰci (atesty) naleៀၐ: 
-siatki ogrodzeniowe; 
-liny stalowe; 
-rury i ksztaᐠtowniki na sᐠupki; 
-drut spawalniczy; 
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-prᆐty zbrojeniowe; 
Do materiaᐠów, których badania powinien przeprowadziၰ Wykonawca naleៀၐ materiaᐠy do 
wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzglᆐdniajၐc nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moៀe zwolniၰ go z potrzeby wykonania badaᑀ 
materiaᐠów dla tych robót. 

6.3.Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiaᐠów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiaᐠy dostarczone na budowᆐ z zaᖰwiadczeniem o jakoᖰci (atestem) producenta powinny byၰ 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Czᆐstotliwoᖰၰ badaᑀ i ocena ich wyników powinna byၰ zgodna z zaleceniami tablicy 2. 

Tablica 2. Czᆐstotliwoᖰၰ badaᑀ przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producenta.

L.p. Rodzaj badania Liczba badaᑀ Opis badaᑀ Ocena wyników 
badaᑀ

1 Sprawdzenie powierzchni Powierzchniᆐ 
zbadaၰ 
nieuzbrojonym okiem. 
Do ew. sprawdzenia 
gᐠᆐbokoᖰci wad uៀyၰ 
dostᆐpnych narzᆐdzi 
(np. liniaᐠów z 
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów, itp.) 

2 Sprawdzenie wymiarów

od 5 do 10 badaᑀ 
z wybranych 
losowo elementów w 
kaៀdej 
dostarczanej 
partii wyrobów 
liczၐcej do 
1000

Przeprowadziၰ 
uniwersalnymi 
przyrzၐdami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami

Wyniki 
powinny byၰ 
zgodne z 
wymaganiami 

W przypadkach budzၐcych wၐtpliwoᖰci moៀna zleciၰ uprawnionej jednostce zbadanie wᐠaᖰciwoᖰci dostarczonych 
wyrobów i materiaᐠów w zakresie wymagaᑀ. 

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia naleៀy zbadaၰ: 
a) zgodnoᖰၰ wykonania ogrodzenia z dokumentacjၐ projektowၐ (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyᐠek wymiarów, 
c) prawidᐠowoᖰၰ wykonania doᐠów pod sᐠupki, zgodnie z punktem 5.4, 
d) poprawnoᖰၰ wykonania fundamentów pod sᐠupki, zgodnie z punktem 5.5, 
e) poprawnoᖰၰ ustawienia sᐠupków, zgodnie z punktem 5.6; 
f) prawidᐠowoᖰၰ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8; 
g) poprawnoᖰၰ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11. 

W przypadku wykonania spawanych zᐠၐcz elementów ogrodzenia: 
a) przed oglᆐdzinami, spoinᆐ i przylegajၐce do niej elementy ᐠၐczone (od 10 do 20 mm z kaៀdej strony) naleៀy 

dokᐠadnie oczyᖰciၰ z ៀuៀla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeᑀ utrudniajၐcych prowadzenie 
obserwacji i pomiarów; 

b) oglᆐdziny zᐠၐczy naleៀy przeprowadziၰ wizualnie z ewentualnym uៀyciem lupy o powiᆐkszeniu od 2 do 4 razy; do 
pomiarów spoin powinny byၰ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze; 

c) w przypadkach wၐtpliwych moៀna zleciၰ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymaᐠoᖰci zmᆐczeniowej spoin, 
zgodnie z PN-M-06515; 

d) zᐠၐcza o wadach wiᆐkszych niៀ dopuszczalne powinny byၰ naprawione powtórnym spawaniem; 

6.4. Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiaᐠy nie speᐠniajၐce wymagaᑀ ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostanၐ 
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przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazujၐ odstᆐpstwa od postanowieᑀ SST-6 zostanၐ rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczၐce obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
Jednostkၐ obmiarowၐ wykonanego ogrodzenia jest mb. 
Jednostkၐ obmiarowၐ wbudowanych obrzeៀy jest mb wykonanego krawᆐៀnika zgodnie z 
dokumentacjၐ projektowၐ i pomiarami w terenie. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczၐce odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wᐠasny we wᐠasnym terminie. 

9.PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9. 
Podstawᆐ pᐠatnoᖰci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeៀa. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
-oznakowanie robót; 
-wyznaczenie zarysu wykopu; 
-przeprowadzenie niezbᆐdnych pomiarów i badaᑀ wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru; 
-wykonanie, a nastᆐpnie rozebranie dróg dojazdowych; 
-oczyszczenie i uporzၐdkowanie terenu robót; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiaᐠów pomocniczych; 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniajၐcy stabilnoᖰၰ; 
- uporzၐdkowanie terenu; 
- przeprowadzenie badaᑀ i pomiarów kontrolnych; 

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeៀa betonowego 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeៀa chodnikowego obejmuje: 
- zapewnienie niezbᆐdnych ᖰrodków produkcji; 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- wykonanie koryta; 
- rozᖰcielenie i ubicie podsypki; 
- ustawienie obrzeៀa; 
-wypeᐠnienie spoin; 
-obsypanie zewnᆐtrznej ᖰciany obrzeៀa; 
- wykonanie badaᑀ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej; 
- uporzၐdkowanie terenu po wykonanych robotach; 

10.PRZEPISY ZWI၀ZANE 
10.1. Normy i Rozporzၐdzenia 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-H-97051 Ochrona przed korozjၐ. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa i ៀeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

PN-H-97053 Ochrona przed korozjၐ. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne 

PN-M-80006 Zanurzeniowe powᐠoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80026 Druty okrၐgᐠe ze stali niskowᆐglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrၐgᐠego. Wymagania i badania 
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PN-M-82054 ᖠruby, wkrᆐty i nakrᆐtki stalowe ogólnego przeznaczenia. 
Ogólne wymagania i badania 

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podᐠoៀy stalowych przed nakᐠadaniem farb i 
podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania nie zabezpieczonych podᐠoៀy stalowych oraz 
podᐠoៀy stalowych po caᐠkowitym usuniᆐciu wczeᖰniej 
naᐠoៀonych powᐠok 

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciၐgnione na zimno. Wymiary 

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjၐ. Powᐠoki metalizacyjne cynkowe i 
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i ៀeliwnych. 
Wymagania i badania 

BN-83/5032-02 Siatki bezwᆐzeᐠkowe ciᆐៀkie z polietylen 

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ᖰlimakowe 

10.2.Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr  207, poz. 2016; z póហniejszymi 
zmianami), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z póហniejszymi 
zmianami), 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z póហniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony ᖰrodowiska (Dz.U. z 2001r., 
Nr 62, poz. 627; z póហniejszymi zmianami), 


