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ST – WYMAGANIA OGÓLNA
1. WSTĘP
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiotem inwestycji w ramach projektu zamiennego jest:
• budowa boiska sportowego do mini piłki noŜnej o wymiarach pola gry 32,0x48,0m w
nawierzchni z trawy naturalnej
• budowa skateparku o gabarytach zewnętrznych 20,55 m x 34,55 m w nawierzchni z betonu
lanego
• budowa ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej
• montaŜ piłkochwytów 6,0m usytuowanych za bramkami oraz wzdłuŜ dłuŜszego boku boiska
(od strony istniejącego boiska piłkarskiego).
• budowa placu utwardzonego w nawierzchni z kostki betonowej usytuowanego przy wjeździe,
w pobliŜu istniejącego budynku zaplecza sportowego.
• montaŜ jednego słupa oświetleniowego
• rezygnacja z budowy parkingu dla autobusów
• rezygnacja z chodnika znajdującego się pomiędzy trybunami a istniejącym boiskiem
piłkarskim

1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się roboty, które naleŜą do świadczeń
umownych, a nie są wymienione w umowie.
Prace towarzyszące
• oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowiązującym prawem budowlanym,
• rozmieszczenie znaków ostrzegawczych,
• zabezpieczenie placu budowy,
• utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,
• utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami,
• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów
pomiarowych
• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,
• działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,
• doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy,
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
• zabezpieczenie robót przed wodą opadową,
• zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,
• przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli,
• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót
wykonywanych przez wykonawcę,
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,
• obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,
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inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów
znajdujących się w strefie wpływu pracy cięŜkiego sprzętu,
odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty tymczasowe
• zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,
• wykonanie i montaŜ znaków organizacji ruchu
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,
• przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,
• oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowiązującym prawem budowlanym,
• Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.
Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania
robót stałych, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących
systemów naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych robót zasadniczych.

1.4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.
1.4.1. Organizacja robót budowlanych
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten
teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków
na potrzeby budowy. Roboty naleŜy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich waŜności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
właścicieli instalacji i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać
za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do
powiadamiania Inspektora Nadzoru i uŜytkowników budynku o utrudnieniach związanych z pracami
remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia
ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich,
poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.
1.4.3. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• moŜliwością powstania poŜaru.
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze
bezpieczeństwo uŜytkowników budynku.
1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla
uŜytkowników obiektu, jak równieŜ dla mieszkańców i uŜytkowników terenów nie przylegających
bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia
dostępności dla uŜytkowników i innych miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do
przedmiotowych miejsc.
1.4.7. Ogrodzenia
Na czas prowadzenia prac budowlanych dopuszcza się ustawianie na terenie robót ogrodzeń
tymczasowych w celu wyłączenia z uŜytkowania fragmentów terenu. W przypadku drobnych prac
budowlanych miejsca prowadzenia prac wystarczy wygrodzić taśmą i oznakować.
1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni
Istniejące nawierzchnie, szczególnie dojazdowe, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ich
uszkodzenia, naleŜy na czas budowy zabezpieczyć. NaleŜy wygrodzić i oznakować strefę
niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości.
Stanowiska robót naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy
budynku.
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1.5. NAZWY I KODY
Zamówienie
realizowane
będzie
pod
wspólnym
kodem
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane z podziałem szczegółowym na:

Słownika

zamówień

A)
GRUPA:
Przygotowanie terenu pod budowę

(45100000-8)

KLASA:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

(45110000-1)

KATEGORIA:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
(45111000-8)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
o A-1: Odtworzenie punktów geodezyjnych
o A-2: Usunięcie drzew i krzewów
o A-3: Ochrona istniejących drzew w okresie budowy
o A-4: Zdjęcie warstwy humusu
ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
o B-1: Wymagania ogólne
o B-2: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
B)
GRUPA:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej
(45200000-9)
KLASA:
Roboty budowlane w zakresie budynków

(45210000-2)

KATEGORIA:
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektów budowlanych
(45212000-6)
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
o C-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych (45212200-8)
KLASA:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei wyrównywanie terenu
(45230000-8)
KATEGORIA:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
(45233000-9)
PODBUDOWA
o D-1: Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa
o D-2: Warstwy odsączające i odcinające
o D-3: Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne
o D-4: Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
(45233250-6)
o E-1: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
o E-2: Nawierzchnia z trawy naturalnej
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OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
o F-1: KrawęŜniki betonowe
o F-2 Betonowe obrzeŜa chodnikowe
KATEGORIA:
Wyrównywanie terenu
o G-1: Zieleń
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(45233250-6)

(45236000-0)

KLASA:
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
(45260000-7)
KATEGORIA:
Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe
o H-1 Betonowanie
o H-2 Zbrojenie

(45262000-1)
(45262300-4)
(45262310-7)

C)
GRUPA:
Roboty instalacyjne w budynkach

(45300000-0)

KLASA:
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

(45340000-2)

KATEGORIA:
Wznoszenie ogrodzeń

(45342000-6)

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku
następująco:
1.6.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.6.2. Chodnik – wydzielony wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.6.3. Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku
mostów łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.
1.6.4. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.6.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.
1.6.6. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.6.7. Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
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1.6.8. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.6.9. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.6.10. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.6.11. Korona drogi – jezdnia (jezdni) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.6.12. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
1.6.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.6.14. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.
1.6.15. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.6.16. Księga Obmiaru – akceptowany przez InŜyniera/Kierownika zeszyt z ponumerowanymi
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
1.6.17. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz Robót.
1.6.18. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją
Projektową
i
Specyfikacjami
Technicznymi,
zaakceptowane
przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
1.6.19. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.6.20. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiąŜąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza – warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa.
MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej.
i) Warstwa odsączająca – warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
1.6.21. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.6.22. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.6.23. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.6.24. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
1.6.25. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.6.26. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów,
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.6.27. PodłoŜe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do
głębokości przemarzania.
1.6.28. PodłoŜe ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania
nawierzchni.
1.6.29. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.6.30. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.6.31. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i
przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia.
1.6.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez
korpus drogowy.
1.6.33. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt
itp.
1.6.34. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.6.35. Przetargowa dokumentacja projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.6.36. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.6.37. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.6.38. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła
mostowego.
1.6.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.6.40. Szerokość uŜytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z
wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.6.41. Ślepy Kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.6.42. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.6.43. Tunel – obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.6.44. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.6.45. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
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funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.6.46. Specyfikacje Techniczne (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, SST, ST) –
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy (zawartych w dokumentacji projektowej), dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót oraz pozyskanie reperów. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.7.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:
W skład Dokumentów Przetargowych wejdą minimum nw. załączniki Dokumentacji
Projektowej:
- Tabela elementów rozliczeniowych
- Specyfikacje techniczne
- Wyciąg z części opisowej i rysunkowej projektu remontu ulicy
b) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:
- Projekt architektoniczno-budowlany (jeśli był sporządzony),
- Projekt wykonawczy,
c) Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej dotyczącej:
- miejsc dokopu gruntów
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów
- miejsc pozysku materiałów miejscowych
- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe
- dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego
- szczegółowych projektów organizacji ruchu na czas robót
- programu zapewnienia jakości PZJ
- harmonogramu robót
Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia z
właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz uzgodnienia i
pozwolenia od stosownych instytucji w tym instytucji zajmującymi się ochroną środowiska
naturalnego. Ponadto w przypadku projektów organizacji ruchu powinna zawierać opinie Policji,
Zarządzającego ulicami oraz uzgodnienie Zarządzającego ruchem na drogach przeznaczonych pod
objazdy. W/w Dokumentację Projektową Wykonawca sporządzi w 3-ech egzemplarzach i przedstawi
InŜynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem.
Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie:
- mieszanek betonowych do wykonania elementów betonowych „na mokro”,
- mieszanek mineralno-asfaltowych.
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na
własny koszt w 3 egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia.
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Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawcę nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową.
1.7.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich waŜności:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
3) Umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
4) Tabela Elementów Rozliczeniowych,
5) Oferta Wykonawcy.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Uwaga: w przypadku, gdy istnieje nowsza norma niŜ powołana w przedmiotowych ST,
to wymagania z niej wynikające obowiązują Wykonawcę robót w przypadku, gdy InŜynier
zaŜąda jej stosowania.
1.7.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę.
KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, pomosty
dla pieszych itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kół pojazdów wyjeŜdŜających na drogi
publiczne z terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegających do terenu budowy
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przez pojazdy Wykonawcy robót, niezwłocznie usunie on wszystkie zanieczyszczenia z tych dróg na
własny koszt.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe
jest włączony w Cenę Kontraktową.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem
projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kół pojazdów wyjeŜdŜających na drogi
publiczne z terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegających do terenu budowy
przez pojazdy Wykonawcy robót, niezwłocznie usunie on wszystkie zanieczyszczenia z tych dróg na
własny koszt.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe
jest włączony w Cenę Kontraktową.
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegają
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w Cenę Kontraktową.
1.7.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Koszty związane z ochroną przeciwpoŜarową w czasie wykonywania robót nie
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w Cenę Kontraktową.
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1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane
jego działalnością. InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania
z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.
Koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w Cenę Kontraktową.
1.7.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał
InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe
nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.
1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
InŜyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera/Kierownika projektu o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu.
1.7.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą byćrównieŜ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika
projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
1.7.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i
postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i
Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć
cenę kontraktową.
1.8. Biuro budowy (zaplecze) (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) Wykonawca
robót, w całym okresie trwania kontraktu, jest zobowiązany zapewnić, urządzić i
utrzymywać w dobrym stanie technicznym, wydzielone pomieszczenie, zlokalizowane w
bezpośrednim sąsiedztwie budowy, dla narad koordynacyjnych i spotkań z
przedstawicielami Nadzoru i Inwestora.
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2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i spełniające
wymagania ST i projektu. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć InŜynierowi aprobaty techniczne i
deklaracje zgodności stwierdzające zgodność wyrobów budowlanych z obowiązującą normą lub
aprobatą techniczną.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji
państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie
okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę
InŜyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i
niezapłaceniem

KOSZT-BUD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Str. 16

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym,
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody
InŜyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni,
muszą być spełnione następujące warunki:
a) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych
miejscach.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika
projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez
InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Transport materiałów uznanych za niebezpieczne dla środowiska naleŜy prowadzić zgodnie z
decyzją środowiskową wydaną dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik
projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w
czasie określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
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organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
o wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
o sposób wykonywania robót,
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
o
o
o
o
o

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne,
Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie
do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera
InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
o Polską Normą lub
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
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i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby popartem wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
.spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
o datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót,
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
o uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu,
o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
o dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
o inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy robót.
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6.8.2. KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz ww. następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i InŜyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu.

KOSZT-BUD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Str. 22

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
InŜynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów Robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje InŜynier/Kierownik projektu.

KOSZT-BUD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Str. 23

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego), częściowego
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego), częściowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty zebrane w tomy i
opisane „Operat”:
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy (dla kaŜdej branŜy inwentaryzację zmian na planie sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem zmiany sieci, szczegółowy
plan sytuacyjny obejmujący wszystkie zmiany dotyczące elementów konstrukcji:
fundamenty, podpory, skrzydełka mury oporowe itp.; zmiany w przekroju podłuŜnym z
zaznaczeniem rzędnych dna, spodu konstrukcji, niwelety itp.)
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i tabele elementów (tzw. przetargową i powykonawczą), ew. rejestry
obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i
ew. PZJ,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu uwzględniającą
między innymi:
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dla branŜy kanalizacyjnej
o karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, rzędnych
poszczególnych wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy,
o na planie sytuacyjnym zaznaczyć naleŜy średnicę przewodu materiał oraz spadek
dla branŜy teletechnicznej wg wymagań właściciela urządzenia
dla branŜy drogowej
o plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi
wbudowanymi urządzeniami (bariery, poręcze, mury oporowe, przepusty, znaki
drogowe, krzewy, drzewa), szkice polowe dla urządzeń;
• Mapę numeryczną
• Dokumentację fotograficzną wykonana przed i w trakcie oraz po zakończeniu budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa (kwota)
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli elementów rozliczeniowych
jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą
pozycją.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
”Wymagania ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a
niewyszczególnione w kosztorysie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w cenę kontraktową.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
wyceniany jest ryczałtowo (za komplet oznakowania na czas robót) i obejmuje (w zaleŜności od
potrzeb i zakresu prac):
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
InŜynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,
(b) roboty pomiarowe i przygotowawcze,
(c) dostarczanie materiałów i sprzętu,
(d) wykonywanie wykopów pod słupki znaków tymczasowych,
(e) wywoŜenie lub rozplanowanie nadmiaru gruntu,
(f) wykonywanie fundamentów pod słupki znaków tymczasowych,
(g) zasypywanie dołów wraz z zagęszczeniem gruntu,
(h) dostarczanie i zamocowanie słupków oraz tarcz znaków i tablic,
(i) dostarczenie i montaŜ tymczasowych wygrodzeń dla pojazdów i pieszych oraz poręczy
ochronnych i kładek dla pieszych,
(j) utrzymywanie i demontaŜ wszystkich elementów oznakowania pionowego na czas robót
(k) przestawianie wygrodzeń, poręczy i kładek w miarę postępu robót,
(l) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł w miarę postępu robót,
(m)montaŜ, utrzymywanie i demontaŜ tymczasowych sygnalizacji świetlnych,
(n) opłaty związane z podłączeniem i uŜytkowaniem tymczasowych sygnalizacji świetlnych,
(o) wykonywanie, utrzymywanie oraz likwidacja tymczasowego oznakowania poziomego
(p) ustawienie tymczasowego oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(q) opłaty za dzierŜawy terenu,
(r) montaŜ, utrzymanie i demontaŜ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier,
oznakowań i drenaŜu,
(s) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,
(t) utrzymanie płynności ruchu publicznego,
(u) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(v) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Uwaga – cena ryczałtowa czasowej organizacji ruchu obejmuje swoim zakresem wszystkie zadania
przewidziane kontraktem bez względu na kolejność ich realizacji. W szczególności naleŜy zwrócić
uwagę na konieczność budowy drogi objazdowej z Ŝelbetowych płyt drogowych na podbudowie z
kruszywa naturalnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 z
późniejszymi zmianami;
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami.
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 z
późniejszymi zmianami;
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
5. Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - Dz. U. 2006 nr 129 poz. 902
z późniejszymi zmianami;
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SST – CZĘŚĆ ZASADNICZA
A.

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
(45100000-8)

1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;
ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45110000-1)

1.1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111000-8)
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0)

A-1: ODTWORZENIE PUNKTÓW GEODEZYJNYCH
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
oraz połoŜenia obiektów inŜynierskich.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
wchodzą:
o sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy
punktów wysokościowych,
o uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
o wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
o wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
o zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Przygotowanie terenu pod budowę

(45100000-8)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

(45110000-1)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

(45111000-8)
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(45111200-0)

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
 Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne
połoŜenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.
 Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej
 Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (poziom i wysokościowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy
i montaŜu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć do pomiarów kontrolnych
przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości pomiarów powykonawczych.
 Punkty główne - punkty naroŜników, załamania osi trasy itp.
 Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takŜe z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w
geodezji i kartografii.

2. MATERIAŁY
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący
sprzęt:
• teodolity lub tachimetry,
• niwelatory,
• dalmierze,
• tyczki,
• łaty,
• taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK .
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na
koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu
istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o
tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez
InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera
oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i
połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do
obowiązków Wykonawcy.
5.2.

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób
trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów
pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy
punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi
trasy drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio
zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji.
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze
naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera.
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
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Odtworzenie punktów

Tyczenie obiektów naleŜy wykonać w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej.
Punkty charakterystyczne obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w
punktach pośrednich.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie moŜe być większe niŜ 3 cm, rzędne niwelety punktów
naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
projekcie.
Do utrwalenia punktów w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w punkcie 2.
5.4.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach
zaakceptowanych przez InŜyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz
wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych
GUGiK.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7 Jednostką obmiarową
jest km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8.
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada InŜynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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 A-2: USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew kolidujących z zamierzeniem
budowlanym.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Przygotowanie terenu pod budowę

(45100000-8)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

(45110000-1)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne
1.6.

(45111000-8)
(45111200-0)

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew naleŜy stosować:
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piły mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia,
spycharki,
koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem
drzew.

4. TRANSPORT
Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. Pnie
przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie
pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać w tzw. sezonie
rębnym, ustalonym przez InŜyniera.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na
głębokości do 60 cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.
Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.2. Usunięcie drzew
Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem
następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeŜeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym
miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej nawierzchni albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyŜej niŜ 10
cm ponad powierzchnią terenu. PowyŜsze odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jeŜeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawę nasypu,
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniŜej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed
gromadzeniem się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające
wartość jako materiał uŜytkowy nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z
duŜą ostroŜnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.
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5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami InŜyniera.
JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
JeŜeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umoŜliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem
małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym
dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlących się części.
JeŜeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub
w inne miejsce zaakceptowane przez InŜyniera, w którym będzie moŜliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli
pozostałości po spaleniu, za zgodą InŜyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one
układane w warstwach. KaŜda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa
powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno
spełniać odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
• wycięcie i wykarczowanie drzew,
• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę
drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
• zasypanie dołów,
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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A-3: OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ochroną istniejących drzew w
okresie budowy.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót
związanych z ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew zlokalizowanych:
• w pasie wykonywania budowlanych robót, które dokumentacja projektowa, ST lub InŜynier
przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy,
• na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych i
zaplecza budowy, z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy,
stałego zabezpieczenia na okres po zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew
uszkodzonych w czasie prowadzenia robót
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Przygotowanie terenu pod budowę

(45100000-8)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

(45110000-1)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne

(45111000-8)
(45111200-0)
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Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
• Drzewo – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu).
• Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne.
• Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój.
• Forma pienna – forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie
przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
• Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

2. MATERIAŁY
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi moŜna stosować
następujące materiały:
a) materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
• deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, Ŝerdzie, itp.,
• maty słomiane,
• zuŜyte opony samochodowe,
• drut, taśmę stalową, gwoździe,
• wodę,
b) materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew jak:
• mury kamienne, np. z kamienia łamanego na zaprawie bądź na sucho,
• mury betonowe i ew. Ŝelbetowe,
• mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne,
• pomosty zabezpieczające z rusztów stalowych, płyt betonowych, z ew. stopami
fundamentowymi itp.,
c) materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
• preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
• środki impregnujące,
• wodę.
Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być
zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez InŜyniera. Wymagania dotyczące
materiałów do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, powinny odpowiadać
ustaleniom dokumentacji projektowej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych mogą
odpowiadać wymaganiom SST.
Zaleca się, aby:
• elementy stalowe były ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozją,
• beton do drobnych elementów miał klasę co najmniej B 35.

3. SPRZĘT
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się
moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót:
a) sprzętu do tymczasowej ochrony drzew:
• ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty,
• samochodu skrzyniowego do transportu,
• sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami,
konewkami,
• wyposaŜenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp.,
b) sprzętu do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew:
• wg ustaleń SST wymienionych w punkcie 2,
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c) sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych:
• ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noŜe, skrobaki,
• ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera.

4. TRANSPORT
Materiały do wykonania robót moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku
braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne,
3. roboty wykończeniowe.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazań InŜyniera:
• ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu,
• szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach
zabezpieczających drzewa,
• usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd.
5.3. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót
drogowych, a są naraŜone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynności:
• w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew,
• tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego
wymaga zgody InŜyniera.
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:
• wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,
• poruszania się sprzętu mechanicznego,
• składowania materiałów budowlanych,
• zmian poziomu gruntu.
Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów,
paliw i lepiszcz.
Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie
wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych
robót są miesiące od października do kwietnia.

KOSZT-BUD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Str. 38

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były
wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać
osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej
kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niŜ właściwy wykop. Z
osłon takich moŜna zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem
wegetacji roślin.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować:
• owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub zuŜytymi oponami
samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi.
Dolna część kaŜdej deski powinna opierać się na podłoŜu, będąc lekko wkopaną w grunt
lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy
stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm,
• przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo,
• podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania
robót, w zaleŜności od warunków atmosferycznych oraz wskazań InŜyniera.
Po zakończeniu robót naleŜy wykonać demontaŜ zabezpieczenia drzewa, obejmujący:
• rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,
• usunięcie materiałów zabezpieczających,
• lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
5.4. Stałe zabezpieczenie drzew
Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu robót
budowlanych, mogą podlegać:
• tymczasowemu zabezpieczeniu, według punktu 5.3, jeśli poziom terenu wokół drzewa nie
zmieni się,
• niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obniŜeniu lub podwyŜszeniu terenu wokół
drzewa,
• obudowie stałymi konstrukcjami ochronnymi wokół drzewa, przy większych róŜnicach
pomiędzy terenem istniejącym a projektowanym.
Decyzja, dotycząca sposobu stałego zabezpieczenia kaŜdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji
ochronnej wokół określonych drzew powinna być zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku
niepełnych danych moŜna przyjmować następujące rozwiązania, po akceptacji ich przez InŜyniera:
• przy obniŜeniu terenu o 1÷1,2 m moŜna wokół drzewa pozostawić ścięty stoŜek gruntowy
ze skarpami 1:1, ochraniający korzenie drzewa ew. na skarpach moŜe być rumosz skalny,
otoczaki bądź kamienie,
• przy obniŜeniu terenu ponad 1 m, wokół drzewa moŜna wykonać ściankę oporową o
kształcie okrągłym lub prostokątnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub
betonu z otworami.
• przy podwyŜszeniu terenu o 0,2 ÷ 0,4 m, a niekiedy większym, moŜna wymodelować
nieckę o łagodnym pochyleniu wokół drzewa pod warunkiem, Ŝe warunki miejscowe na to
pozwolą, obsypując drzewo lekką ziemią,
• przy podwyŜszeniu terenu o około 0,2 m pnie drzew moŜna obsypać ziemią ponad
pierwotny poziom terenu,
• przy podwyŜszeniu terenu o 0,2 ÷ 0,5 m pnie drzew moŜna obsypać ziemią, lecz z
wykonaniem specjalnych napowietrzających warstw Ŝwirowych i urządzeń
• przy podwyŜszeniu terenu powyŜej 0,5 m wykonuje się mury lub studzienki
zabezpieczające pień przed zasypaniem z urządzeniami napowietrzającymi. W warunkach
miejskich studzienkę moŜna przykryć kratą.
5.5. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom
pielęgnacyjnym.
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NaleŜy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzaleŜnione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
• zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
• wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna
się korzeń zdrowy (Ŝywy),
• zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym,
• posypać glebą na bieŜąco zabezpieczone korzenie,
• zastąpić, przynajmniej w najbliŜszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową
ziemię glebą bardziej zasobną,
b) przy uszkodzeniu gałęzi:
• wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyŜej 3 cm zawsze trzyetapowo,
• zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu Ŝywej gałęzi:
o o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu
powierzchniowym,
o o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany
(miejsca, z których będzie wyrastała tkanka Ŝywa – kalus) i drewno czynne
(pierścień o grubości 1,5 ÷ 2 cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a
pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – środkiem impregnującym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
• wygładzić i uformować powierzchnię rany,
• uformować krawędź rany (ubytku),
• zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, Ŝe świeŜe rany zabezpieczyć jedynie przez
zasmarowanie w całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym
5.6. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących
warunków terenowych, takie jak:
• odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
• niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,
• roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
robót,
• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia:
• obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
• zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze,
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ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót
zabezpieczających.

6.2.2. Badania w czasie robót stałego zabezpieczenia drzew
W czasie robót przy stałym zabezpieczeniu drzew naleŜy:
• badać zgodność wykonania stałego zabezpieczenia drzewa z dokumentacją projektową,
ST lub wymaganiami odpowiednich SST
• sprawdzać ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robót.
6.2.3. Badania robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych
Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegają na sprawdzeniu:
• prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi),
• poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów drzewa (ran),
• zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni,
• stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
a) w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty określone w odpowiednich SST
b) w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie
uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w najbliŜszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
• roboty przygotowawcze, pomiarowe,
• pozyskanie miejsca składowania materiałów,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
• odwiezienie sprzętu,
• uporządkowanie terenu robót.
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. GDDP,
Warszawa 2002 (projekt)
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 A-4: ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru zdjęcia warstwy humusu o grubości ~25 cm, wykonywanych w ramach robót
przygotowawczych.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robót.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Przygotowanie terenu pod budowę

(45100000-8)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

(45110000-1)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne
1.6.

(45111000-8)
(45111200-0)

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
Nie występują.
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3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się
do powtórnego uŜycia naleŜy stosować:
• równiarki,
• spycharki,
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe,
• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość
wymagającą zastosowania takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego
uŜycia, naleŜy stosować:
• noŜe do cięcia darniny
• łopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami InŜyniera.
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InŜyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy
humusu.
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. Jednostką obmiaru
jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zdjęcia wierzchniej warstwy humusu.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje InŜynier na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuŜ drogi lub odwiezieniem na odkład,
• zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-B-02480
[2] PN-B-04481

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0)

ROBOTY ZIEMNE
B-1: WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy rozbudowie terenów sportowych w Chełmie
Śląskim..
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy elementów zagospodarowania terenu i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) budowę nasypów,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Przygotowanie terenu pod budowę

(45100000-8)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

(45110000-1)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne
1.6.

(45111000-8)
(45111200-0)

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
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1.6.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.6.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.6.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.6.4. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.6.5. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.6.6. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.6.7. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.6.8. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.6.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i
długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem.
1.6.10. Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.6.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.6.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót
drogowych.
1.6.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót
drogowych.
1.6.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z
trasą drogową.
1.6.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg Wzoru
Is=ρd/ ρds
gdzie:
3
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m ),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B3
04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m ).

1.6.16. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość
niespoistych, określona wg wzoru:
U=d60/ d10

charakteryzująca

zagęszczalność

gruntów

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.6.17. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
I0=E2/ E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
zezwoleniem InŜyniera.
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez InŜyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile
nie określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
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sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
być większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe
przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o
więcej niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać
± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.
5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego
za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.
5.3. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia
się niwelety.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku
gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±
10 cm.
6.2.3. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej
niŜ -3 cm lub +1 cm.
6.2.4. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać
3cm.
6.2.5. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych
projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm.
6.2.6. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z
załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moŜna określić
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wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S02205:1998.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoŜa przez obciąŜenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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B-2: WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych na potrzeby rozbudowy terenu
sportowego w Chełmie Śląskim..
Przed przystąpieniem do robót właściwych naleŜy wykonać makroniwelację terenu.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robót.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Przygotowanie terenu pod budowę

(45100000-8)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

(45110000-1)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne
1.6.

(45111000-8)
(45111200-0)

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe
nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoŜe nawierzchni zaklasyfikowano do innej
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grupy nośności, naleŜy podłoŜe doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacją
projektową i SST.

3. SPRZĘT
Opisano w „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
Opisano w „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich
wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody InŜyniera.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych

JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is,
podanych w tablicy 1.
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do
zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
InŜynierowi.
Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
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5.3. Ruch budowlany
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Opisano w „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
• zagęszczenie powierzchni wykopu,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
• rozplantowanie urobku na odkładzie,
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
• rekultywację terenu.
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B.
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INśYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ
(45200000-9)
1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW
(kod CPV 45210000-2)

1.1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH,
SPORTOWYCH, KULTURALNYCH, HOTELOWYCH I RESTAURACYJNYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
(kod CPV 45212000-6)
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
(Kod CPV 45212200-8)

C-1: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOśNEJ ORAZ SKATEPARKU
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne
mające na celu wykonanie robót budowlanych dla zrealizowania wszystkich projektowanych
obiektów, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót.
W ramach działań budowlanych na oznaczonym terenie zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia projektuję wykonanie boiska piłkarskiego o wymiarach pola gry 48,0x32,0m
oraz skateparku o gabarytach 20,55 x 34,55 m.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robót.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej

(45200000-9)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty budowlane w zakresie budynków

(45210000-2)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

(45212000-6)
(45212200-8)

1.6.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
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2. MATERIAŁY
2.1.
Boisko do piłki noŜnej
Boisko do mini piłki noŜnej stanowi prostokąt dł. 48,0 m i szer. 32,00 m. Dookoła boiska
znajduje się pas ochronny wzdłuŜ linii bocznych szer. 2,0 i wzdłuŜ linii bramkowych szer. 3,00 m co
daje wymiar 54,00 x 36,00 m. Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze kontrastowym do jego
nawierzchni (białym). Linie pól boiska zaprojektowano zgodnie z wymaganiami stawianymi dla
obiektów piłkarskich i naleŜy wykonać je zgodnie z projektem (załącznikiem rysunkowym).
Płytę naleŜy wykonać w nawierzchni z trawy naturalnej z wysiewu. Nawierzchnię z trawy
naturalnej naleŜy obramować obrzeŜem betonowym 6 x 30 cm. Na boisku oprócz linii bocznych i
bramkowych rozróŜnia się następujące elementy:
 Linia środkowa – prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na połowy.
 Linie rzutów karnych wyznaczyć w odległości 9,0 m od środka bramki i równolegle do linii
bramkowej
 Linie strefy zmian zawodników i pole trenera
 Bramki o wymiarach wewnętrznych 5,0x2,0m wykonane z profilu aluminiowego
malowanego proszkowo. Bramki naleŜy wyposaŜyć w siatki polietylenowe PE. Bramki
naleŜy na stałe zamontować do podłoŜa. Fundamenty pod bramki wykonać z betonu B15
zgodnie z projektem. Bramki naleŜy zakupić jako gotowe elementy posiadające atesty i
aprobaty techniczne.
2.2.
Skatepark
Projektuje się budowę betonowej nawierzchni skateparku.
Płyta musi być wykonana z betonu minimum C30/37 XF3 o gr. 20 cm. Wierzchnia warstwa
płyty musi zostać zatarta mechanicznie na gładko oraz pokryta bezbarwnym impregnatem. Po
wykonaniu płyty naleŜy wykonać dylatacje - 5x5 m, nacięcia na 1/3 grubości, wypełnienie masą
poliuretanową po minimum 30 dniach.
NaleŜy wykonać spadek jednostronny 0,5 % w kierunku utwardzonego placu a dalej w stronę
terenów zielonych.
Skatepark naleŜy wyposaŜyć w następujące urządzenia:
 Quarter pipe 40st + Wall
 Bank ramp z grind-ławka – z obiciem z profilu 140x60mm
 Grind-ławka – z obiciem z profilu 140x60mm
 Poręcz prosta – rura Ø60mm
 Piramida
 Set z 2x podjazd + schody z 2 x poręcz spadowa z profilu 80x60mm oraz rury Ø60mm +
grindbox spadowy z obiciem z profilu 140x60mm
 Podjazd z Wall z obiciem rurą Ø48mm + gap z grindbox spadowy z obiciem z profilu
140x60mm
 Poręcz „C” – rura Ø48mm

3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy
uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera.

4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez InŜyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Materiały i sprzęt do wykonania płyty skateparku i elementów lanych (wtopionych) muszą być
transportowane odpowiednimi samochodami (TIR, laweta) i właściwie zabezpieczone (palety,
wkładki, folia stretch, folia bąbelkowa). Załadunek i rozładunek wózkiem widłowym (koparką z
widłami).
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5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montaŜu poszczególnych elementów
wyposaŜenia sportowego dostarczoną przez producenta.
5.1. Technologia wykonania skateparku
5.1.1. Podbudowa
 Podbudowa
kruszywo 0-32,5 [mm]
 Warstwa odsączająca:
piasek płukany 0,075-5 [mm]

– 10 cm
– 15 cm

5.1.2. Płyta skateparku
 płyta musi być wykonana z wibroutwardzonego betonu minimum C30/37 XF3 o gr. 20 cm,
zbrojenie rozproszone włóknami polipropylenowymi (mieszanka pół na pół włókien o
długości 38 mm i 54 mm) w ilości 1,5 kg/m3, a takŜe zbrojenie górą i dołem siatką z prętów
stalowych Ø 12 mm w rozstawie 25 x 25 cm. Beton lany na elementach pochyłych musi
być podawany pod ciśnieniem
 urządzenia pochyłe naleŜy wykonać poprzez odpowiednie uformowanie nasypów
ziemnych lub poprzez zastosowanie deskowania traconego
 wierzchnia warstwa płyty musi zostać zatarta mechanicznie na gładko oraz pokryta
impregnatem – bezbarwnym preparatem do pielęgnacji i utwardzania powierzchni
betonowych na bazie rozpuszczalnikowej Ŝywicy akrylowej
 po wykonaniu płyty muszą być wykonane dylatacje: 5x5 m, nacięcia na 1/3 grubości,
wypełnienie masą poliuretanową po minimum 30 dniach,
 spadek jednostronny 0,5%
 elementy betonowe lane oraz prefabrykowane muszą zostać wtopione lub zespolone z
płytą, w sposób umoŜliwiający płynny najazd.
Uwagi:
 nawierzchnia płyty musi być idealnie równa i gładka, gdyŜ dla osoby poruszającej się na
deskorolce czy rolkach z kółkami o średnicy 45 mm nie moŜe być Ŝadnych odczuwalnych
nierówności w nawierzchni jezdnej (musi być jak najmniejsze tarcie),
 wszelkie powaŜne zmiany wymiarów czy geometrii elementów (większe niŜ 5 cm) muszą
być zgłaszane Kierownikowi Budowy oraz konsultowane i zatwierdzane przez Projektanta.
5.1.3. Technologia lanych elementów skateparku
 elementy lane skateparku muszą być wykonane z wibroutwardzonego betonu C30/37 XF3
wg technologii firm produkujących przeszkody lane, np. Techramps, Concrete skateparks,
MPG itp.,
 beton lany na elementach pochyłych musi być podawany pod ciśnieniem !
 powierzchnia jezdna wszystkich lanych elementów betonowych skateparku musi być
równa i bez szczelin. WaŜne, aby była gładka, ale nie śliska.
 jeśli figura składa się z kilku lanych części, nie moŜe mieć Ŝadnych szczelin oraz
nierówności.
 elementy lane muszą zostać wtopione lub zespolone z płytą, w sposób umoŜliwiający
płynny najazd.
Uwagi:
 przeszkody są traktowane jako elementy „designu miejskiego”, inaczej małej architektury
w mieście, a wymiary i kształt przyjęto według zasad ergonomii oraz zasad
obowiązujących przy uprawianiu skateboardingu, in-line skatingu i ekstremalnej jazdy na
rowerze.
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5.1.4. ObrzeŜa.
Muszą być wykonane z betonowego krawęŜnika drogowego 6x30 cm, na ławie z betonu B-10,
wyrównane z poziomem płyty betonowej.
5.1.5. Profile zamknięte, coping.
Profile zamknięte.
Na krawędziach elementów powinien być równo wtopiony w beton stalowy profil zamknięty
40x40x3 mm (zakotwiony w płycie w trakcie betonowania za pomocą kotew stalowych
przyspawanych do profilu), który nie moŜe odstawać od betonowej powierzchni przeszkód i nie moŜe
być zamontowany poniŜej betonowej powierzchni przeszkód.
Coping.
Na elementach powinien być wykonany coping ze stalowej rury (jedna część), walcowanej na
gorąco, o grubości 3 mm i średnicy 50 mm lub 60 mm (zakotwionej w trakcie betonowania). Między
copingiem a elementem nie moŜe być szczelin lub nierówności. Coping powinien wystawać 8 mm od
półki oraz 4 mm od powierzchni jezdnej. Dopuszczalna odchyłka wynosi ±2mm.
5.1.6. Bezpieczeństwo.
W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczony regulamin
skateparku (moŜe to być teŜ większa tablica informacyjna z dodatkowymi danymi i telefonami
kontaktowymi administratora), wykonany z kompozytu i ramy stalowej.
Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a takŜe
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uŜytkowania.
Bardzo waŜne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyŜszonym ryzyku kontuzji)
jest zapewnienie jakości wykonania, co jedynie moŜna osiągnąć współpracując z firmami, które juŜ w
swojej działalności wykonywały takie obiekty.
Potencjalni wykonawcy muszą mieć doświadczenie w budowie betonowych skateparków (są
to np. Techramps, Concrete skateparks, MPG itp.), gdyŜ taki obiekt jest specyficzny – to nie jest
typowy plac zabaw czy boisko sportowe. Dodatkowo muszą potwierdzić je w postaci referencji, dzięki
czemu Zamawiający będzie miał pewność, Ŝe powierza budowę profesjonalnej firmie.
Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod
nadzorem osób uprawnionych.
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi
przez producentów.
Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w
zakresie bezpieczeństwa uŜytkowania zgodnie z obowiązującymi normami:
 PN-EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla uŜytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
WyposaŜenie obiektu
Badania kontrolne obejmuje kontrolę:
 Sprawdzenie pionowości montaŜu tulei
 Sprawdzenie zgodności wymiarów
 Sprawdzenie stabilności konstrukcji
 Sprawdzenie pionowości montaŜu elementów
 Sprawdzenie zgodności wymiarów
 Sprawdzenie deklaracji zgodności
 Sprawdzenie zgodności naniesienia linii projektem
 Sprawdzenie prawidłowości montaŜu i usytuowani urządzeń sportowych
 Sprawdzenie deklaracji zgodności
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Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i
złoŜoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia (w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),
udokumentowane referencjami.
Za minimalne moŜna uznać prace polegające na:
- wykazaniu minimum 4 robót budowlanych polegających na wykonaniu skateparku
betonowego, o wartości robót nie mniejszej niŜ 400 tys. zł brutto kaŜda, z podaniem daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Bardzo waŜne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyŜszonym ryzyku kontuzji)
jest zapewnienie jakości wykonania, co jedynie moŜna osiągnąć współpracując z firmami, które juŜ w
swojej działalności wykonywały takie obiekty.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Zasady ogólne
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót.
Przy przekazywaniu Zamawiającemu stadionu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:
• projektową dokumentację powykonawczą,
• geodezyjną dokumentację powykonawczą,
• protokoły odbioru robót zanikających,
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jeŜeli wykonawca przedłoŜy komplet dokumentów i pozytywne wyniki pomiarów.
8.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego toku robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
8.3.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez
wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
8.4.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i
zatwierdzonym przez Inwestora
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII
KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK
I KOLEI, WYRÓWNYWANIE TERENU
(kod CPV 45230000-8)

2.1 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG
(kod CPV 45233000-9)

PODBUDOWA
D-1: KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoŜa gruntowego.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej
1.5.2 Klasa robót:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

(45200000-9)

(45230000-8)
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45233000-9

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoŜa.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest
moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Insp. nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
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Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Insp. nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wywieziony na zwałkę.
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa.
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość
zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)
Strefa
korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoŜa

Minimalna wartość Is dla:
Autostrad i dróg
Innych dróg
Ruch
Ruch mniejszy
cięŜki
ekspresowych
od cięŜkiego
i bardzo cięŜki
1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od -20% do +10%.
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie.
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoŜa Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania w czasie robót
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2.
Tablica 2.
Częstotliwość
wyprofilowanego podłoŜa
Lp.

oraz

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

zakres

badań

i

pomiarów

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłuŜna

co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

5

Rzędne wysokościowe

7

*)

Ukształtowanie osi w planie

Zagęszczenie, wilgotność
gruntu podłoŜa

koryta

i

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

6

wykonanego

10 razy na 1 km

*)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz
2
nie rzadziej niŜ raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa)
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o
więcej niŜ +10 cm i -5 cm.
6.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa)
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie
z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.1.5. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.1.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10
cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami
Insp. nadz., jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub
nasyp,
 profilowanie dna koryta lub podłoŜa,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta lub podłoŜa,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-2: WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i
odcinających.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstw odsączających.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej

(45200000-9)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

(45230000-8)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

(45233000-9)

1.6.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
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2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi
spełniające następujące warunki:

przy

wykonywaniu

warstwy

mrozoochronnej

są kruszywa

a) szczelności, określony zaleŜnością:
D 15
≤5
d 85

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością:
U =

d 60
d 10

≥5

gdzie:
U - wskaźnik róŜnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113.
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny
spełniać wymagania normy PN-B-11111.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy
PN-B-11112.
2.2. Składowanie materiałów
Kruszywo naleŜy dowozić na budowę bezpośrednio przed wbudowaniem, nie wyraŜa się
zgody na magazynowanie kruszywa na placu budowy.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek,
 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w obowiązujących normach.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający
wykonanie ich zgodnie z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki,
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy
przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na
bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania
równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego
od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub
odcinającą, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora,
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i
wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną
ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy
powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KOSZT-BUD

Str. 67

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.1.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłuŜna

co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna
*)

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w
*)
planie

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

7

Grubość warstwy

Podczas budowy:
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie
2
rzadziej niŜ raz na 400 m
Przed odbiorem:
2
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m

8

Zagęszczenie, wilgotność
kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
2
rzadziej niŜ raz na 600 m

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

6.2.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5cm.
6.2.3. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z
normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
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6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, 2 cm.
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy
mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.2.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie
powinien być mniejszy od 1.
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Insp. nadzoru, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej








Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

4.

PN-B-11112

5.

PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . świr i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-3: PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie związanych z budową obiektów sportowych oraz chodników i placu
utwardzonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej

(45200000-9)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

(45230000-8)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9

1.6.

Określenia podstawowe

1.6.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
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2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
2.2. Wymagania dla materiałów
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Lp.

1
2
3

Kruszywa
śuŜel
łamane
właściwości
Podbudowa
zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomocnicza
nicza
nicza
nicza
nicza
nicza
Zawartość ziarn mniejszych od 2
od 2
od 2
od 2
od 2
od 2
niŜ 0,075 mm, % (m/m)
do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12
Zawartość nadziarna, %
5
10
5
10
5
10
(m/m), nie więcej niŜ
Zawartość
ziarn
35
45
35
40
Wyszczególnienie

Kruszywa
naturalne

Badania
według

PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
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nieforemnych
%(m/m), nie więcej niŜ
Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie
1
więcej niŜ
Wskaźnik
piaskowy
po
od 30
pięcio-krotnym zagęszczeniu
do 70
metodą I lub II wg PN-B04481, %
Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po
35
pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niŜ
30
b) ścieralność częściowa po
1/5 pełnej liczby obrotów, nie
więcej niŜ
Nasiąkliwość, %(m/m), nie
2,5
więcej niŜ
Mrozoodporność, ubytek
masy po 25 cyklach
5
zamraŜania, %(m/m), nie więcej niŜ
Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy łącznie, % (m/m), nie
więcej niŜ
Zawartość związków siarki w
przeliczeniu
na
SO3,
%(m/m), nie więcej niŜ
Wskaźnik
nośności
wnoś
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niŜ:
a) przy zagęszczeniu IS ≥
1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥
1,03
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-16 [4]

1

1

1

1

1

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

45

35

50

40

50

40

30

35

30

35

4

3

5

6

8

10

5

10

5

10

PN-B-04481 [1]

BN-64/8931
-01 [26]

PN-B-06714
-42 [12]

PN-B-06714
-18 [6]
PN-B-06714
-19 [7]

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714
-28 [9]

80

60

80

60

80

60

120

-

120

-

120

-

PN-S-06102
[21]

2.2.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
 Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111,
 piasek wg PN-B-11113.
2.2.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
 piasek wg PN-B-11113,
 miał wg PN-B-11112,
 geowłókninę o masie powierzchniowej powyŜej 100 g/m2.
2.2.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
 cement portlandzki wg PN-B-19701,
 wapno wg PN-B-30020,
 popioły lotne wg PN-S-96035,
 ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez InŜyniera.
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Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102
2.2.6. Woda
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub
małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi normami.
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem:
D15
d 85

≤ 5
(1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach.
JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:
d 50
O 90

≤ 1,2
(2)
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca
się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez
producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i
wysychaniu.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po
odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna
być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność
mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.4. Odcinek próbny
Nie przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego,
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana
w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę
robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inwestorowi w celu akceptacji
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w obowiązującej
normie.
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6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres
stabilizowanych mechanicznie

Lp.

badań przy budowie podbudowy z kruszyw

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt
2.2.2

Częstotliwość badań
Maksymalna
Minimalna
powierzchnia
liczba badań
podbudowy
na dziennej
przydziałce
padająca na
roboczej
jedno
2
badanie (m )
2

600

10 próbek na 10000 m

2

dla kaŜdej partii kruszywa i
przy kaŜdej zmianie
kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki
naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań
powinny być na bieŜąco przekazywane Insp. nadzoru.
6.2.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność naleŜy określić
według PN-B-06714-17.
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ
raz na 5000 m2, lub według zaleceń InŜyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla
kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E 1 ≤ 2,2

6.2.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt
2.2.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Insp. nadzoru.
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6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp.
1

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłuŜna

w sposób ciągły planografem albo co 20 m
łatą na kaŜdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

)

4

Spadki poprzeczne*

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie*

co 100 m

7

Grubość podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz
2
nie rzadziej niŜ raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na
2
2000 m

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie spręŜyste

)

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm,
-5 cm.
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.3.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
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6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niŜ ± 5 cm.
6.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:
 dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.3.8. Nośność podbudowy
 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
 ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa
Wskaźnik
o
zagęszczenia
wskaźniku
IS nie
wnoś nie
mniejszy niŜ
mniejszym
niŜ, %

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugięcie
spręŜyste pod kołem, mm

40 kN

50 kN

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

od
od drugiego
pierwszego obciąŜenia E2
obciąŜenia
E1
60
80
100

120
140
180

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w
punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa
ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Insp. nadz, uzupełnione nowym materiałem
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Insp. nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.

PN-B-06714-37

11.
12.

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.

PN-B-11112
PN-B-11113

17.
18.
19.
20.
21.

PN-EN1971:2002
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

22.

PN-S-96023

23.
24.
25.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawartości
zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki
metodą bromową
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
rozpadu
krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie
Los Angeles
śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi
samochodowe.
Oznaczanie
modułu
odkształcenia
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28.

BN-68/8931-04

29.

BN-70/8931-06

30.

BN-77/8931-12
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nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem
belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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STABILIZOWANEGO

1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę do
opracowania dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej

(45200000-9)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

(45230000-8)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9

1.6.

Określenia podstawowe

1.6.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
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2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiałów
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.2.1.
2.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 2.2.2.

3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.1. Przygotowanie podłoŜa
Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.1.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.4. Odcinek próbny
Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.1.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót zgodnie z
obowiązującymi normami
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Zgodnie z obowiązującymi normami
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zgodnie z obowiązującymi normami

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłoŜenie mieszanki,
 zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w ST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt10.
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NAWIERZCHNIE
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG
(Kod CPV 45233250-6)

E-1: NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej przy budowie chodników i miejsca utwardzonego na rozpatrywanym terenie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej

(45200000-9)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

(45230000-8)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9

1.6. Określenia podstawowe
1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
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niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który
umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.6.2. Płyty chodnikowe kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do określonych
wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, przeznaczone do budowy
chodnika dla pieszych.
1.6.3. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0m.
1.6.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.6.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.6.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.6.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

2. MATERIAŁY
2.1. Betonowa kostka brukowa
2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w
katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. gatunek, w zaleŜności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni,
krawędzi i naroŜy: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa,
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu nie barwionego,
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm,
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm.
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać
wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń,
powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
poniŜszymi wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyłkami od wymiarów:
- długość i szerokość ± 3,0 mm,
- grubość ±5,0 mm,
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ:
- 50 MPa, dla klasy „50”,
- 35 MPa, dla klasy „35”,
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3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące
warunki:
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych,
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno
być większe niŜ 20%,
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna
przekraczać wartości:
- 3,5 mm, dla klasy „50”,
- 4,5 mm, dla klasy „35”,
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp.

Właściwości
Stan powierzchni licowej:
o Tekstura

1

2

3

4

Wymagania
Gatunek 1
jednorodna w danej partii

o

rysy i spękania

Niedopuszczalne

o

kolor według katalogu
producenta

Jednolity dla danej partii

o

przebarwienia

dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej
kostce

o

plamy, zabrudzenia
niezmywalne wodą

Niedopuszczalne

o naloty wapienne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
o dopuszczalna liczba w 1 kostce
o dopuszczalna wielkość (długość
i szerokość)
Szczerby i uszkodzenia krawędzi
i naroŜy przylicowych
Uszkodzenia krawędzi pionowych
o dopuszczalna liczba w 1 kostce
o dopuszczalna wielkość (długość
i głębokość)

Dopuszczalne
2
30 mm x 10 mm
Niedopuszczalne
2
20 mm x 6 mm

2.1.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione.
2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące materiały:
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a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-B19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy
kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom
- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną mieszankę
cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał
zaakceptowany przez InŜyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.3. KrawęŜniki, obrzeŜa
Do obramowania nawierzchni z kostek moŜna stosować:
a) krawęŜniki betonowe i obrzeŜa betonowe 80/6775-03/04
KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. NaleŜy układać je z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych.
2.4. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać
wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez InŜyniera.

3. SPRZĘT
Układanie nawierzchni moŜe odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ułoŜenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z
tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom
właściwych SST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez InŜyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki.

4. TRANSPORT
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się
i uszkodzeniem.
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Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą
słuŜyć wózki widłowe, którymi moŜna dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki
transportu moŜna wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się
układać do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami
wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy
środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w dźwig do za- i rozładunku.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować dowolnymi
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed
zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone w sposób odpowiadający wymaganiom
właściwej SST.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. PodłoŜe i koryto
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoŜa”. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją
projektową
5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja
nawierzchni moŜe obejmować ułoŜenie warstwy ścieralnej z kostek i płyt na:
a) podsypce piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy,
podsypki piaskowej i wypełnieniem spoin, obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,
4. ułoŜenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać
wymaganiom właściwej SST ”Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”
5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Ustawianie krawęŜników, obrzeŜy powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST
„KrawęŜniki betonowe”, „Betonowe obrzeŜa chodnikowe”.
KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy.
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5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po
zagęszczeniu 3,5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.2.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki.
Podsypkę piaskową rozściela się na uprzednio zwilŜonej podbudowie.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
5.6. Układanie nawierzchni
5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania.
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po
1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.6.2. Warunki atmosferyczne
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są
przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze
słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach
otoczenia.
5.6.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych
deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni
brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie,
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór,
bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki
w okolicach studzienek i krawęŜników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od
3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
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krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach,
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca.
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki
całe.
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.6.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 mm do 5mm. W przypadku
stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni.
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający
jej wystarczającą płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą. Zalewa powinna
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy starannie oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania.
5.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową, naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych względnie nie większych
niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niŜ
8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleŜy stosować dodatkowo w miejscach, w których
występuje zmiana sztywności podłoŜa.
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do
uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowopiaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy
temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej)
nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada
aprobatę techniczną lub atest. NiezaleŜnie od posiadanego atestu Wykonawca powinien Ŝądać od
producenta wyników bieŜących badań wytrzymałości wyrobu na ściskanie.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1.Badania materiałów
Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu:
 Kostka betonowa:
o wygląd zewnętrzny – przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych – jw.
o kształt i wymiar;
o wytrzymałość na ściskanie na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed
przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych;
o nasiąkliwość na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystąpieniem do robót i
w przypadkach wątpliwych;
o odporność elementów na działanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach
wątpliwych;
o ścieralność na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystąpieniem do
robót i w przypadkach wątpliwych.
 kruszywo na podbudowę – w zakresie i z częstotliwością wymaganymi wg SST D-04.04.04.
 materiały do podsypek i wypełnienia spoin :
o właściwości cementu klasy 32,5 – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm;
o kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawartość zanieczyszczeń
obcych wg
PN-B-06714/12:1976, zawartość pyłów mineralnych wg PN-B06714/13:1978, zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-EN 1744-1:2000
o przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niŜ 1500 Mg i kaŜdorazowo przy
zmianie źródła dostaw.
6.2.2. Sprawdzenie podłoŜa
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu ich zgodności z przedmiarem i odpowiednimi
ST. Dla podłoŜa dopuszczalne tolerancje wynoszą:
 dla głębokości koryta:
o o szerokości do 3m
± 1cm;
o o szerokości powyŜej 3m
± 2cm.
 Dla szerokości koryta :
± 5cm.
Zagęszczenie lub nośność koryta naleŜy badać w dwóch punktach na kaŜdej dziennej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ 1 raz na 50m ciągu.
Uzyskane parametry zagęszczenia powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1
niniejszej ST.
6.2.3. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.
6.2.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania parkingu z aŜurowych płyt betonowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej ST :
 pomierzenie szerokości spoin;
 sprawdzenie prawidłowości ubijania;
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin;
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sprawdzenie, czy przyjęty deseń i kolor jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Sprawdzenie równości
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić naleŜy łatą, co najmniej raz na kaŜde 100
do 300m2 ułoŜonego parkingu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ 1 raz na 50m .
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 metrową nie powinien przekraczać 1,0cm.
6.3.2 Sprawdzenie profilu podłuŜnego
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzić naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą co najmniej
raz na kaŜde 150 do 300m2 parkingu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynoszą ± 0,3 %.
6.4. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w pkt. 6.3.
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzane nie rzadziej niŜ 2 razy na
100m2 nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszędzie tam, gdzie poleci Zamawiający.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni kostki (podbudowa,
obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,
 ewentualnie wykonanie podbudowy,
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa,
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, płyt aŜurowych oraz płyt kamiennych
granitowych obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
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wykonanie podsypki,
ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
ułoŜenie i ubicie kostek,
wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielęgnację nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest
określony przez SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i
drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
7. BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne i
wewnętrzne
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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E-2: NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z
trawy naturalnej boiska piłkarskiego.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z trawy naturalnej.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej

45200000-9

1.5.2 Klasa robót:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45230000-8

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9

1.6. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”
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2. MATERlAŁY
2.1. Charakterystyka nawierzchni
Sportowa nawierzchnia z trawy naturalnej
Zaleca się zastosowanie gotowej mieszanki traw dla boisk sportowych. W przypadku
dobierania indywidualnego doboru traw naleŜy zastosować się do poniŜszej tabeli.
Gatunki traw do mieszanek
Ilość nasion w procentach wagowych
śycica trwała
10
Kostrzewa czerwona
15
Wiechlina łąkowa
10
Kostrzewa wąskolistna
15
Miętnica pospolita
20
Kostrzewa owcza
20
Wiechlina zwyczajna
10
Razem
100

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy
uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Wykonawca przystępujący do wykonania robót
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
 koparka jednonaczyniowa kołowa 0,15m3
 równiarka samojezdna 74kW (100KM)
 samochód dostawczy do 0,9t
 samochód samowyładowczy do 5t
 spręŜarka przewoźna spalinowa 4-5m3/min
 walec statyczny samojezdny
 walec statyczny samojezdny ogumiony
 walec wibracyjny samojezdny
 wibrator powierzchniowy do 255kg

4. TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez InŜyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wytyczenie koryta
Koryto powinno być wytyczone w sposób umoŜliwiający jego wykonanie zgodnie z
dokumentacją projektową lub wg zaleceń Inspektora. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Odstępy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny być
większe niŜ 10 m, co umoŜliwi prawidłowe naciągniecie sznurków lub linek.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłuŜnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie moŜe
być mniejszy od 0,90 wg zmodyfikowanej próby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości
wykonanego koryta wynoszą - 2, + 1 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą
±5cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoŜa powinno nastąpić bezpośrednio
przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem
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warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryt nie jest
wystarczająca, ostateczne profilowanie naleŜy wykonać ręcznie.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa pod boisko
Nasypy, podbudowy naleŜy wykonywać z gruntów określonych w projekcie budowlanym.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego
określonego metodą normalną wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy odsączającej.
Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20 mm określenie wskaźnika zagęszczenia
staje się niemoŜliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego naleŜy skontrolować przez
sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w BN 64/8933-02.
Podbudowa powinna być tak wyprofilowana, aby po przyłoŜeniu łaty długości 3 m równolegle
do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i łatą nie przekraczały 1,5 cm.
Odchylenie rzędnych profilu podłuŜnego nie powinno przekraczać 2 cm. Odchylenie spadków
dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekraczać 0,5%. Nierówność podbudowy w przekroju
poprzecznym nie powinna przekraczać 1 cm. Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna
być nie mniejsza od projektowanej.
5.4. MontaŜ
Na przygotowaną podbudowę naleŜy ułoŜyć 12 cm warstwę mieszanki ziemi urodzajnej z 25%
domieszką piasku w celu jej uplastycznienia. Mieszankę ziemi z piaskiem naleŜy przygotować za
pomocą mieszalnika, bądź przez przemieszanie odpowiednich proporcji ziemi i piasku na placu
budowy za pomocą grabek i innych narzędzi ogrodniczych. Ziemię z piaskiem naleŜy mieszać
krzyŜowo aŜ do uzyskania jednolitej struktury mieszanki. Przed siewem nawierzchnię naleŜy
starannie zabronować, a po zasianiu trawy dokładnie zawałować. Gleba powinna być odpowiednio
nawoŜona. Najlepiej uŜyć gotowych nawozów sztucznych w ilości określonej przez producenta. Dla
zmniejszenia kwasowości gleby naleŜy dodać do niej około 30 kg wapna na 1m2.
Zasady konserwacji nawierzchni.
Nowy trawnik w okresie kiełkowania naleŜy obficie podlewać wodą rozpyloną
z hydrantu, polewaczki mechanicznej, bądź ręcznej, gdyŜ brak systematycznego nawadniania moŜe
zniszczyć bądź osłabić rośnięcie trawy. Trzy do czterech tygodni po zasianiu trawnik powinno się
zasilić saletrą wapniową lub sodową w ilości około 10 g/m2. Na dzień lub dwa przed koszeniem trawy,
nowy trawnik naleŜy zawałować w celu jego lepszego ukorzenienia się.
Uwaga:
Murawę naleŜy systematycznie wałować i kosić w odstępach 2 – 3 tygodni dosiewając
trawę w miarę potrzeb przez okres około 1–go roku. W przypadku okresów bezdeszczowych
trawnik naleŜy podlewać rozpylaną wodą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, materiałów
do podsypek i wypełniania spoin oraz innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczać je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
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6.2.1. Koryto
Zagęszczenie lub nośność koryta naleŜy badać w dwóch punktach na kaŜdej dziennej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ l raz na 50 m ciągu lub 600m2. Uzyskane parametry zagęszczenia
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i ST.
Dla podłoŜa dopuszczalne tolerancje wynoszą:
a) dla głębokości koryta:
o szerokości do 3m - 2cm, + 1cm
o szerokości powyŜej 3 m ± 2cm
b) dla szerokości koryta ± 5cm.
6.2.2. Warstwa podbudowy z kruszywa
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST. W czasie
robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej naleŜy kontrolować z częstotliwością podaną poniŜej
następujące właściwości:
 Uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych
w kruszywie co najmniej l raz na dziennej działce roboczej, z tym Ŝe maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600m2.
 Ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu przy
kaŜdej zmianie źródła pobierania materiałów,
 Wilgotność kruszywa kontroluje się po rozłoŜeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do
zagęszczania.
Próbki do badania powinny być pobierane, przez Wykonawcę w obecności InŜyniera, w
sposób losowy z rozłoŜonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco
przekazywane InŜynierowi.
Badania pełne kruszywa powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością
gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów
oraz na polecenie InŜyniera.
Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej
w dwóch losowo wybranych punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym
punkcie na 400 m2 powierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie
powinny przekraczać ± 10%.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją
± 0,5%.
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. RóŜnice pomiędzy
rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać l cm.
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej naleŜy wykonać płytą o średnicy 30 cm zgodnie z
PN-64/8931-02/237. Pomiar naleŜy wykonać według zaleceń InŜyniera. Wymaga się, aby wtórny
moduł odkształcenia zmierzony płytą był nie mniejszy niŜ 100 MPa. Zagęszczenie nawierzchni naleŜy
uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego, mierzony
przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm jest nie większy od 2,2.
6.2.3. Sportowa nawierzchnia
Badania kontrolne obejmuje kontrolę:
 sprawdzenie zgodności naniesienia linii z projektem
 sprawdzenie prawidłowości naniesienia warstw
 sprawdzenie deklaracji zgodności
 sprawdzenie estetyki wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową dla uŜytkowej wierzchniej warstwy jest m2.
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych powierzchni nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez InŜyniera na piśmie.
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Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upowaŜnienia InŜyniera nie moŜe stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady ogólne
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne"' pkt. 8.
Odbioru dokonuje InŜynier po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i
szkiców.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem
 dostarczenie materiałów,
 dostarczenie przygotowanych materiałów
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]PN-86/B-02480
[2]PN-74/B-4452
[3]PN-88/B-04481
[4]PN-55/B-04492
[5] PN-60/B-04493
[6] PN-68/B-06050

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika
wodoprzepuszczalności.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG
(Kod CPV 45233250-6)

F-1: KRAWĘśNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych wraz z
wykonaniem ław.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawęŜników betonowych typu ulicznego i typu drogowego na
ławach betonowych.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej

(45200000-9)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

(45230000-8)

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9

KOSZT-BUD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Str. 99

1.6. Określenia podstawowe
1.6.1. KrawęŜnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujących się na tym samym poziomie lub na róŜnych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawęŜnikami,
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi róŜnym rodzajom ruchu drogowego.
1.6.2. Wymiar nominalny – wymiar krawęŜnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.
1.6.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonania robót
2.1.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub SST.
2.1.2. Stosowane materiały
Przy ustawianiu krawęŜników na ławach moŜna stosować następujące materiały:
 krawęŜniki betonowe,
 piasek na podsypkę i do zapraw,
 cement do podsypki i do zapraw,
 wodę,
 materiały do wykonania ławy.
2.1.3. KrawęŜniki betonowe
2.1.3.1. Wymagania ogólne wobec krawęŜników
KrawęŜniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:
 krawęŜnik moŜe być produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z róŜnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej
(która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mieć minimalną grubość 4 mm),
 skośne krawędzie krawęŜnika powyŜej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,
 krawęŜnik moŜe mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy
określaniu wymiarów nominalnych krawęŜnika); zalecana długość prostego odcinka
krawęŜnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm,
 powierzchnia krawęŜnika moŜe być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce
chemicznej,
 płaszczyzny czołowe krawęŜników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający
układanie lub ryglowanie,
 krawęŜniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe
 rozróŜnia się dwa typy krawęŜników:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na róŜnych poziomach (np. jezdni i
chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni
i pobocza).
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2.1.3.2. Wymagania techniczne wobec krawęŜników
Wymagania techniczne stawiane krawęŜnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawęŜnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
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W przypadku zastosowań krawęŜników betonowych na powierzchniach innych niŜ
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie naraŜonych na kontakt z solą
odladzającą), wymagania wobec krawęŜników naleŜy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN
1340.
2.1.3.3. Składowanie krawęŜników
KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości,
wyglądu itp. KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od
szerokości krawęŜnika.
2.1.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące
materiały:
a) na podsypkę piaskową
 piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
 piasek łamany (0,075÷2)mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4)mm albo miał
(0÷4)mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112,
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw
 mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.1.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawęŜnik naleŜy stosować, dla:
a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 i B10 wg
PN-88/B- 06250,
b) ławy Ŝwirowej – Ŝwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111,
c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112.
2.1.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawęŜników
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom SST.

3. SPRZĘT



Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport krawęŜników
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego
więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy.
4.2. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa
moŜna przewozić
dowolnym
środkiem
transportu,
w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.
Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W
przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
 roboty przygotowawcze,
 wykonanie ławy,
 ustawienie krawęŜników,
 wypełnienie spoin,
 roboty wykończeniowe.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazań InŜyniera:
 ustalić lokalizację robót,
 ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych
wysokościowych,
 usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.
 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.3. Wykonanie ławy
5.3.1. Koryto pod ławę
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w
planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej
0,97 według normalnej metody Proctora.
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5.3.2. Ława betonowa
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich naleŜy stosować szalowanie.
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10
do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) moŜe być
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika
obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić
Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników
ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i
zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
5.5. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót
wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących
warunków terenowych, takie jak:
 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone w pkcie 2 (tablicy 1),
 sprawdzić cechy zewnętrzne krawęŜników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawęŜników naleŜy przeprowadzić na podstawie
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
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Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych
powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w
pkcie 2.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być
zgodne z pkt 5.3.1.
6.2.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100m ławy,
b) wymiary ław.
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
 dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej,
c) równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde
100m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie
moŜe przekraczać 1 cm,
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na
kaŜde 100m wykonanej ławy.
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników
Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±1
cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej,
które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na
kaŜde 100m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie
na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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wykonanie koryta pod ławę,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawęŜnika obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoŜa,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
 wykonanie podsypki,
 ustawienie krawęŜników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań
dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu.
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego uŜytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN-EN 1340:2003 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.2. Inne dokumenty
11. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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F-2: BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej

45200000-9

1.5.2 Klasa robót:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45230000-8

1.5.3 Kategoria robót:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9

1.6. Określenia podstawowe
1.6.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.6.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.
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2. MATERIAŁY
2.1. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
 obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
 beton B15 na ławę
 cement wg PN-B-19701,
 piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.2. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja
W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy:
 obrzeŜe wysokie - Ow
W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa
dzieli się na:
 gatunek 1 - G1
2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych
Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy

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

2.3.4. Składowanie
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm
większa niŜ szerokość obrzeŜa.
2.3.5. Beton i jego składniki
2.3.5.1. Beton do produkcji obrzeŜy
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. Beton uŜyty do
produkcji obrzeŜy powinien charakteryzować się:
 nasiąkliwością, poniŜej 4%,
 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250.
2.3.5.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg
PNB-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.5.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo naleŜy przechowywać w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentów, gatunków i marek.
2.3.5.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materiały na ławę
Do wykonania ław pod obrzeŜa stosować beton, wg PN-B-06250 [2], którego składniki
powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.5.

3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport obrzeŜy betonowych
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.2. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w SST „KrawęŜniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod ławę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.2. Ława pod obrzeŜa
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
5.2.1. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich naleŜy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
5.3. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań
InŜynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B10021.
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do
badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.2. Badania w czasie robót
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1,
b) ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
 linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa,
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości
obrzeŜa,
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonane koryto,
 wykonana ława.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie koryta,
 wykonanie ławy,
 ustawienie obrzeŜa,
 wypełnienie spoin,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa,
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.
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2.2 WYRÓWNYWANIE TERENU
(kod CPV 45236000-0)

INNE ROBOTY
G-1: ZIELEŃ
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rekultywacją zieleni.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w pkt 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
zakładaniem i pielęgnacją trawników.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej

(45200000-9)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

(45230000-8)

1.5.3 Kategoria robót:
Wyrównywanie terenu

(45236000-0)

1.6. Określenia podstawowe
1.6.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.6.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
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1.6.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskiwania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
• Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
• Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.2.

Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,
numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.3.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym, (zawartość
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),

4. TRANSPORT
Środek transportu moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy
jakości transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Trawniki

5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
• istniejące trawniki naleŜy zrekultywować,
• humus pozostały po wykopach naleŜy rozścielić wyrównując istniejące zagłębienia i
nierówności,
• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm
nad terenem,
• teren powinien być wyrównany i splantowany,
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ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką
lub zagrabić,
siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września na terenie płaskim
nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe ST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, jeŜeli przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego,
mieszanka nasion trawnikowych powinna być wykonana wg składu podanego w
Dokumentacji.
5.1.2. Pielęgnacja trawników

NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm,
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1 - miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna
przyjąć pierwszą połowę października),
• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia naleŜy uzaleŜniać od
gatunku wysianej trawy,
• chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy
od załoŜenia trawnika.
Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPG na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki
nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych
porach roku:
• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
• od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
• ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola robót w zakresie trawników
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstw rozścielonej ziemi,
• ilości rozrzuconego kompostu,
• prawidłowego uwałowania terenu,
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
• gęstości zasiewu nasion,
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł.

KOSZT-BUD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Str. 115

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin" ),
• obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli okazały się
zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostki obmiarowej dla załoŜenia i pielęgnacji trawników wyraŜona jest w m2.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]
[2]
[3]
[4]

PN-70/G-98011
PN-86/R-67022
PN-87/R-67023
BN-73/0522-01

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
Kompost fekaliowo - torfowy.
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3. ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE
ROBOTY SPECJALISTYCZNE
(kod CPV 45260000-7)

3.1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIś DACHOWE
(kod CPV 45262000-1)

WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ
H-1: BETONOWANIE (kod CPV 45262300-4)
1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni betonowej skateparku o gr. płyty
20cm z betonu C30/37 XF3 a takŜe stóp fundamentowych pod słupki bramek oraz piłkochwytów.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem elementów betonowych w obiektach budownictwa inŜynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
o przygotowaniem mieszanki betonowej,
o układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
o pielęgnacją betonu.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej
1.5.2 Klasa robót:
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

(45200000-9)

(45260000-7)
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(45262000-1)
(45262300-4)

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w
MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i
odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R„G w MPa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

2. MATERIAŁY
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
Projektuje się wykonanie elementów z betonu klasy C12/15 oraz C30/37.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „42,5”. Cement pochodzący z kaŜdej dostawy
musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie
dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niŜ 20%, nie dających się
rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. NaleŜy kaŜdorazowo przeprowadzić
kontrolę cementu przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmującą:
• Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300
• Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300
• Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN6731-08 i PN-B-30000. KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz
z wynikami prób.
Kruszywo
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B06712 i PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne
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partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłoŜu w taki sposób,
aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu naleŜy stosować kruszywa o marce nie niŜszej
niŜ klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej
o wymaganej konsystencji przy moŜliwie jak najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, prawidłowego
zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować
kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. W zaleŜności od rodzaju
elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:
• najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
• odległości w świetle pomiędzy prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania
Przed uŜyciem naleŜy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do
zapraw i betonów”. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badań. NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji
wodociągowej. W przypadku poboru z innego źródła naleŜy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B32250. Kontrola powinna wykazać:
• zabarwienie – brak
• zapach – brak zapachu gnilnego
• zawiesina – brak grudek i kłaczków
• pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być
zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne
sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki
naleŜy stosować przy uŜyciu cementów portlandzkich marki 42,5 i wyŜszych.
2.2. Beton
Beton musi spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie
większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B06250,
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie.

3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1. do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.

KOSZT-BUD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Str. 119

2. do wykonania deskowań:
- sprzętem ciesielskim,
3. do przygotowania zbrojenia:
- giętarkami,
- noŜycami,
- prostowarkami,
- innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojarni.
4. do układania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- łatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5. do obróbki i pielęgnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Masę betonową naleŜy transportować środkami niepowodującymi:
naruszenia jednorodności masy,
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu
zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do załoŜonego
Rysunkami moŜe wynosić 1 cm przy stosowaniu stoŜka opadowego. Dla betonów gęstych badanych
metodą "Ve-be" róŜnice nie powinny przekraczać:
• dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC,
• dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC.
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
•
•

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

robót

zgodnie

z

wymaganiami
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Zakres robót przygotowawczych

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego, w miejscu przerwy roboczej
Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3.

Roboty betonowe

Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie
kolejność betonowania i czas wykonania robót. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z
PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
•

•
•

Przygotowanie do betonowania
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności:
o Wykonanie zbrojenia
o Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej
o Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych
o Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących
zbrojenie
o Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
Zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu,
płatków rdzy.
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą
bezpośrednio przed betonowaniem.

Układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą
rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących
warunków ogólnych:
• W okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.
• W czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeŜo ułoŜoną mieszankę betonową
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, naleŜy ją usunąć.
• W miejscach, w których skomplikowany kształt utrudnia mechaniczne zagęszczanie
mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.
Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w
którym powinny być podane:
• Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub części
budowli
• Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej
• Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
następnie wyniki i terminy badań
• Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy zachować następujące warunki:
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Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od
dopuszczalnej.
Ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie
wibratorów pogrąŜanych.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być
trwałe i sztywne.
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać za pomocą sztychowania
kaŜdej ułoŜonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na
głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułoŜoną.

Przerwy w betonowaniu
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego;
• obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem
betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5oC
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób
postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego
betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5o C naleŜy nie później niŜ
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe, gdy nie są stawiane specjalne wymagania
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być
chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.

KOSZT-BUD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Str. 122

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej powierzchni
danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu. NaleŜy ponadto sprawdzić wymagane
grubości otuliny.
6.1.

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN88/B-06250:
• właściwości cementu i kruszywa,
• konsystencja mieszanki betonowej,
• wytrzymałość betonu na ściskanie,
• nasiąkliwość betonu,
• odporność betonu na działanie mrozu,
• przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny
przekroczyć:
• 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,
• 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki o
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną
próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek
pobranych z partii. W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię
betonu naleŜy zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzić moŜna dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji
lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B06262. JeŜeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton moŜna uznać za
odpowiadający wymaganej klasie.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca
się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości na
próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z
wybranych losowo róŜnych miejsc konstrukcji.
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Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na
próbkach wyciętych z konstrukcji. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty,
jeśli po wymaganej równej 150, liczbie cykli zamraŜania - odmraŜania próbek spełnione są
następujące warunki:
• po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250:
o próbka nie wykazuje pęknięć,
o łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi,
odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamraŜanych,
o obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamraŜanych nie jest większe niŜ 20 %,
• po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250:
o próbka nie wykazuje pęknięć,
o ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w
Ŝadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów. JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót
oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać waŜne
certyfikaty legalizacji. Jednostką obmiarową jest m3.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorom podlegają:
dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
zbrojenie
beton wykonanych elementów
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Gotowość
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół.
•
•
•

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa uwzględnia:
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
• prace pomiarowe i przygotowawcze,

KOSZT-BUD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Str. 124

•
•
•
•
•
•
•
•
•

oczyszczenie podłoŜa,
oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
przyjęcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,
montaŜ zbrojenia i zapewnienie odpowiednich otulin,
przygotowanie mieszanki betonowej,
ułoŜenie mieszanki betonowej,
pielęgnację betonu,
oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,
wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych
Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora nadzoru.
Cena zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 – Cement. Metody badań.
3. PN-86/B-04320 – Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
4. PN-90/B-06240 – Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na
beton.
5. PN-88/B-06250 – Beton zwykły.
6. PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
7. PN-74/B-06261 – Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
8. PN-74/B-06262 – Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
9. PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu.
10. PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
11. PN-88/B- 32250 – Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
12. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie
13. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy.
14. BN-6738-OS – Badania betonu
15. BN-6738-06 – Badania składników betonu
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H-2: ZBROJENIE (45262310-7)
1. WSTĘP
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru zbrojenia płyty betonowej skateparku za pomocą siatki z prętów stalowych Ø12mm o
oczkach 25x25cm oraz za pomocą włókien polipropylenowych o długości 38 mm oraz 54 mm.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie robót związanych z:
• przygotowaniem zbrojenia,
• montaŜem zbrojenia,
• kontrolą jakości robót i materiałów.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robót:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii
lądowej i wodnej

(45200000-9)

1.5.2 Klasa robót:
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
(45260000-7)
1.5.3 Kategoria robót:
Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe
Zbrojenie

(45262000-1)
(45262310-7)

1.6. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", a takŜe podanymi poniŜej:
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40mm.
Zbrojenie nie spręŜające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń
w sposób czynny.
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Włókna polipropylenowe - wysokiej jakości wiązkowe, fibrylowane włókno polipropylenowe
przeznaczone do strukturalnego zbrojenia betonu.

2. MATERIAŁY
2.1. Stal zbrojeniowa
a). Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia płyt Ŝelbetowych prętami wiotkimi stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: A-III N, gatunku B500SP;
b). Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku B500SP [wg.PN-H-93220:2006, AT/2006-03-1983, AT15-6726/2005 ] o następujących parametrach:
fyk [MPa]
fyd [MPa]

500
420

ftk [MPa]
(ft/fy)k

575
1,15 ÷ 1,35 Wysoka ciągliwość:
Klasa C wg Eurokodu 2
8
≤ 0,50
Stal dobrze spajalna

εuk [%]
Ceq [%]

Klasa AIIIN
wg PN-B 03264:2002

fyk - charakterystyczna granica plastyczności
fyd - obliczeniowa granica plastyczności
ftk - charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie
(ft/fy)k - stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności
εuk - wydłuŜenie pod maksymalnym obciąŜeniem
Ceq - ekwiwalent węgla
c). Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości
są dopuszczalne:
• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów
gładkich,
• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
d). Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w który
powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
• znak wytwórcy,
• średnicę nominalną,
• gatunek stali,
• numer wyrobu lub partii,
• znak obróbki cieplnej,
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt.
dla kaŜdej wiązki czy teŜ pręta. Dostarczoną na budowę stal, która:
• nie ma zaświadczenia (atestu),
• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,
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• pęka przy wykonywaniu łuków,
naleŜy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.
e). Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków.
f). Badanie stali na budowie.
Badaniu stali na budowie naleŜy poddać kaŜdą osobną partię stali do 60 ton. Z kaŜdej partii
naleŜy pobrać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności.
Stal moŜe być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje
pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeśli rzeczywista granica plastyczności jest niŜsza od stwierdzonej na
zaświadczeniu lub Ŝądanej - stal badana moŜe być uŜyta tylko za zezwoleniem InŜyniera.
2.2. Drut montaŜowy
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw.
wiązałkowego.
2.3. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
2.4. Włókna polipropylenowe o dł. 38 i 54 mm
System składa się z pojedynczych włókien wykonanych ze specjalnej mieszanki polimerów
oraz fibrylowanych włókien polipropylenowych o wysokiej odporności na skurcz. Chropowata
powierzchnia włókien zapewnia efektywne mocowanie w betonie oraz szybkie trójwymiarowe
rozmieszczenie w matrycy podczas mieszania składników masy betonowej.
Skutecznie podnosi plastyczność betonu, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość
zmęczeniową, a takŜe trwałość betonu. Nie ulega korozji, nie jest magnetyczne, wykazuje 100%
wytrzymałość na kwasy, zasady i środowisko agresywne.
PARAMETRY TECHNICZNE
Materiał
Postać
Kształt
Długość
Średnica
Gęstość
Wytrzymałość na rozciąganie
Moduł spręŜystości wzdłuŜnej
Maksymalne wydłuŜenie
Temperatura topnienia
Odporność chemiczna

Kopolimer polipropylenowy
Skręcone włókno
Pojedyncze i fibrylowane
38 mm i 54 mm
0,69 mm
0,91 kg/dm3
620 MPa
3500 MPa
10%
230°C
całkowita

3. SPRZĘT
•
•
•
•

Do wykonania robót wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia pracy:
noŜyce mechaniczne i ręczne,
giętarka mechaniczna lub ręczna,
spawarka elektryczna.
klucze zbrojarskie do wiązania prętów.
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• szczotki druciane ręczne lub mechaniczne.
• prostowarki lub wciągarki.
Stosowany sprzęt powinien mieć akceptację InŜyniera.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas
transportu naleŜy ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed moŜliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.
Przechowywanie – na paletach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania. Okres
składowania – bez ograniczeń czasowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca przedstawi inŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Roboty zbrojarskie
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy
opalać np. lampami lutowniczymi, aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów
powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali
ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem wody ciepłej. Stal naraŜoną na
choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych
noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.
Łączenie prętów naleŜy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. SkrzyŜowania prętów
naleŜy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyŜowań.
5.2.2. MontaŜ zbrojenia
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a
szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie
na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym:
• przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm,
• przy średnicy prętów powyŜej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
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Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem
deskowania nie moŜe ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S10042.
5.3. Zbrojenie włóknem polipropylenowym
5.3.1. Proces aplikacji i mieszanie
Dodawanie włókien do suchych składników masy betonowej nie wymaga wydłuŜonego czasu
mieszania. Włókna moŜna mieszać z powszechnie stosowanymi w technologii betonu domieszkami i
dodatkami. Uwaga: Dodawanie włókien powoduje zagęszczanie mieszanki betonowej. Zaleca się
stosowanie superplastyfikatora. Nie naleŜy zwiększać płynności mieszanki poprzez dodawanie wody.
5.3.2. Dawkowanie
Zalecane zuŜycie włókien uzaleŜnione jest od załoŜeń projektowych. W projekcie przyjęto
1,5kg/m3. Włókna mogą być aplikowane zarówno w węźle jak i bezpośrednio na placu budowy w
betoniarce. W celu równomiernego rozprowadzenia włókien w masie zarobowej zaleca się mieszanie
nie krótsze niŜ 5 min.
5.3.3. Uwagi praktyczne
Po zatarciu posadzki na jej powierzchni mogą pojawić się wystające włókna (efekt wiórków),
co jest charakterystyczne dla polipropylenu. Efekt ten zanika w trakcie dalszej eksploatacji posadzki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez InŜyniera
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułoŜenia zbrojenia z projektem i z normami w
zakresie:
• gatunku stali,
• ilości stali,
• ich średnic,
• długości, rozstawu i zakotwień,
• prawidłowego otulenia i pewności utrzymania połoŜenia prętów w trakcie betonowania,
• sprawdzenia grubości otuliny (moŜe być dokonywane przez InŜyniera równieŜ po
betonowaniu, przy uŜyciu przyrządów magnetycznych).
Dopuszczalne tolerancje:
• róŜnica w wymiarach siatki nie więcej niŜ ±3 mm,
• liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekraczać 20% wszystkich skrzyŜowań,
• dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm,
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość
(kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m) oraz włókien polipropylenowych. Nie dolicza się stali
uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie
uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
a). Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,
• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
b). Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
c). Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową
• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa obejmuje:
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
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łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład",
montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją
projektową i niniejszą ST,
wykonanie badań i pomiarów,
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i
usunięcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK: 1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
PN 82/H-93215
PN-S-10042
PN-B-06251
PN-H-04408
PN-B-03264

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu.
Pręty Ŝebrowane
Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.
Projektowanie.
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
Metale. Technologiczna próba zginania.
Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
(45300000-0)

1. INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO
(kod CPV 45340000-2)

1.1 WZNOSZENIE OGRODZEŃ
(kod CPV 45342000-6)

1. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia
Projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego zaplecza boisk sportowych w Chełmie
Śląskim.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem piłkochwytu h=6,0m.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia
zostały podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne" niniejszego opracowania.
1.5.

Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robót:
Roboty instalacyjne w budynkach

(45300000-0)

1.5.2 Klasa robót:
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

(45340000-2)

1.5.3 Kategoria robót:
Wznoszenie ogrodzeń

(45342000-6)

1.6.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
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2. MATERIAŁY.
2.1.



Przyjęte materiały.

Słupki do wykonania piłkochwytu o profilu 80x80x5mm L=7240mm
Siatka z sznura polipropylenowego Ø4mm o wysokiej wytrzymałości o oczkach 50 x 50 mm

2.2.

Składowanie

Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wraŜliwe na wpływy
atmosferyczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin uŜycia materiałów.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp.
2.3.

Zapewnienie jakości

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić
wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru
technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na
dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym procesie realizacji
zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy
uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Wykonawca przystępujący do wykonania robót
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
 do ręcznych wykopów,
 mierniczym typu taśmy miernicze i poziomnice,
 w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponować betoniarką min 150 l.
Jako środek transportu zaleca się zastosowanie ładowarki kołowej lub samochodu o
ładowności do 5 ton oraz taczek.
Rozliczenie robót – Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i
zatwierdzonym przez Inwestora.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Dane ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Roboty montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami BHP.
Roboty montaŜowe obejmują następujące czynności:
o Wytrasowanie przebiegu piłkochwytu
o Wyznaczenie odpowiednich poziomów
o Ustawienie w pionie piłkochwytu
o Wykonanie stóp fundamentowych
o MontaŜ
o Uporządkowanie placu budowy w tym zasypanie i zagęszczenie wszystkich wykopów.
Po wykonaniu wyŜej wymienionych czynności naleŜy zgłosić Inspektorowi Nadzoru
zakończenie robót montaŜowych. Podczas robót ziemnych szczególna uwagę naleŜy zwrócić na
przebieg sieci uzbrojenia podziemnego. Koszty naprawy uszkodzonego uzbrojenia ponosi
Wykonawca robót.
5.2. Wykopy pod fundament słupa.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty monolityczne zaleca się
wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050.
Wykop powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być
wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać warstwami grubości od
15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia
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gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki
sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu, naleŜy rozplantować w
pobliŜu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez InŜyniera.
5.3. Piłkochwyt wys. 6,0m
Piłkochwyty naleŜy wykonać z siatki polipropylenowej za bramkami, przy boisku do mini piłki
noŜnej, wysokości 6m i długości 32,0m, a takŜe wzdłuŜ dłuŜszego boku boiska (pomiędzy
projektowanym boiskiem a istniejącym boiskiem piłkarskim) o wysokości 6m i długości 48,0m.
Piłkochwyty wykonać ze stalowych profili zamkniętych 80x80x5 mm zabezpieczonych
antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą podkładową (minią), a następnie dwukrotne pokrycie farbą
ftalową powierzchniową w kolorze zielonym. W słupach skrajnych naleŜy zastosować zastrzały o
przekroju takim samym jak słupy główne. Słupy stalowe zabetonować w stopie fundamentowej
40x40x150 cm wykonanej z betonu klasy C12/15 w rozstawie co 4,0 m. Mieszankę betonową
podczas układania naleŜy dobrze zagęścić aby uniknąć raków i nadmiernych porów w mieszance
betonowej. Fundamenty ustawić na 10 cm podsypce piaskowej.
Pomiędzy słupami naleŜy zainstalować linkę stalową Ø 4mm mocowaną do płaskowników
stalowych 5 x 25mm l = 25mm przyspawanych do wspornika. Linki naleŜy naciągnąć za pomocą
napinacza.
Do zawieszania i napręŜania siatki zastosować linkę stalową, ocynkowaną o średnicy 4mm,
zakończoną obustronnie pętlami wyposaŜonymi w kusze i śrubę rzymską.
Na lince naleŜy rozpiąć siatką ze sznura polipropylenowego śr. 4 mm o wysokiej
wytrzymałości, (siatka bezwęzłowa), o oczkach 50 x 50mm w kolorze zielonym. Siatkę mocować u
góry do linki stalowej. Powinna zwisać swobodnie.
Do obciąŜenia dolnej krawędzi siatki zastosować linkę ołowianą - cięŜar: 200 g/mb
umieszczoną w taśmie zamocowanej do siatki.
Wszystkie elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie farbą do metalu w kolorze zielonym. Spawy elementów stalowych naleŜy
wyszlifować. Wszystkie wymiary naleŜy sprawdzić na budowie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
o
o
o
o

Dopuszcza się odchyłkę ± 50 mm w stosunku do przyjętej w planie.
Dopuszcza się odchyłkę pionową ± 3 mm na całej wysokości piłkochwytu
Dopuszcza się odchylenie osi sąsiednich słupków o ± 3 mm na całej wysokości słupków.
Dopuszcza się odchylenie poziome o ± 3 mm na całej długości przęsła.

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót powinien być prowadzony w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót.
o Jednostka obmiarową kompleksowego montaŜu piłkochwytu jest metr bieŜący

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót naleŜy dokonać po zakończeniu wszystkich robót montaŜowych. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
o Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
o Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
o Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
o Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
o Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
o
o
o
o
o

o

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-63/B-06201Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126} z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).

