BOX 25 ADAM TUSZYŃSKI | JACEWO, ul. ŚWIERKOWA 9, 88-110 INOWROCŁAW, Tel.: 513-971-969, E-mail: pracownia@box25.pl

EGZ. 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
INWESTYCJA
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA WIELOFUNKCYJNE W KOŚCIELCU
Kat.obiektu V, Obręb 0005, gmina Pakość, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie
nr ewidencyjny działki 107

ADRES BUDOWY
Kościelec 14
88-170 Pakość
działka nr 107 ob. 0005
gmina Pakość

INWESTOR

GMINA PAKOŚĆ
Ul. Rynek 4
88-170 Pakość

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BOX 25
Adam Tuszyński
Jacewo, ul. Świerkowa 9
88-110 Inowrocław
Tel. 513-971-969

LISTOPAD 2019 r.

BOX 25 ADAM TUSZYŃSKI | JACEWO, ul. ŚWIERKOWA 9, 88-110 INOWROCŁAW, Tel.: 513-971-969, E-mail: pracownia@box25.pl

Spis treści:
SPIS TREŚCI
1.
SST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. WSTĘP – PRZEDMIOT SST
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1.5. MATERIAŁY
1.6. SPRZĘT
1.7. TRANSPORT
1.8. WYKONANIE ROBÓT
1.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.10. OBMIAR ROBÓT
1.11. ODBIÓR ROBÓT
1.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.13. PRZEPISY ZWIĄZANE
2.
SST-01 - ROBOTY ZIEMNE
3.
SST-02 - WARSTWA NOŚNA I WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA
4.
SST-03 - ZBROJENIE BETONU
5.
SST-04 - BETON
6.
SST-05 - BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
7.
SST-06 - WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ ELASTYCZNĄ
8.
SST-07 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
9.
SST-08 - PIŁKOCHWYTY – OGRODZENIE
10.
SST-09 - WYPOSAŻENIE SPORTOWE BOISKA
11.
SST-10 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

str.2
str.3
str.3
str.3
str.3
str.3
str.5
str.6
str.6
str.7
str.7
str.10
str.10
str.11
str.12
str.14
str.19
str.24
str.28
str.36
str.42
str.48
str.53
str.57
str.60

2

BOX 25 ADAM TUSZYŃSKI | JACEWO, ul. ŚWIERKOWA 9, 88-110 INOWROCŁAW, Tel.: 513-971-969, E-mail: pracownia@box25.pl

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE
SST-00
1.1. WSTĘP – PRZEDMIOT SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) „ wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania
wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót , które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.:
"Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu".
Wymiary założenia projektowego :
Boisko wielofunkcyjne
-długość: 44,0 m
-szerokość: 24,0 m
Parking
-długość: 26,0 m
-szerokość: 20,0 m
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia
tabelarycznego spisu treści.
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację, przekaże dziennik
budowy oraz dokumentację projektową i SST.
1.4.2.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami
obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót
należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również
te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.
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1.4.3 .Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowo
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.4.Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
wykonania i odbioru robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót
lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i
wytycznych. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
•
•

•
•

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru

1.4.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
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poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
1.5. MATERIAŁY
1.5.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
1.5.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
5
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odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy
stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane 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 Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
1.5.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
1.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
1.5.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
1.6. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony Środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor
Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
1.7. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST, i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego
6
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użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
1.8. WYKONANIE ROBÓT
1.8.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
-projekt zagospodarowania placu budowy , który powinien się składać z części opisowej i graficznej
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
-projekt organizacji budowy
-projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o
większych gabarytach lub masie)
1.8.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową ,
wymaganiami SST, PZJ (programem zapewnienia jakości), projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Decyzję Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
lub oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
1.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.9.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące sposób wykonania robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości powinien zawierać :
-organizację wykonania robót , w tym termin i sposób prowadzenia robót
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
1.9.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i
ich częstotliwości są określone w SST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
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laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 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.
1.9.3. Pobranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inwestora, 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. Pojemniki do pobierania
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
1.9.4. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.9.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Wyniki badań
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.
1.9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakości robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobieranych próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
1.9.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały które :
-posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich ustaleniu zgodnie z rozp.MSWiA z 1998 r. (DZ.U.99/98), posiadają deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie
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ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które posiadają wymogi ST
-znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozp. MSWiA z 1998 r (Dz.U.98/99). W przypadku
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane w SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie
pasiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.
1.9.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekaznia Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy PB spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennik budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadził,
• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne
informacje o przebiegu robót,
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
przedmiarach robót i SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
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badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące
dokumenty:
• pozwolenie na budowę
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• korespondencję na budowie.
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. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
1.10. OBMIAR ROBÓT
1.10.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach określonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiązki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
1.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej (przedmiarze robót)
1.11. ODBIÓR ROBÓT
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 ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i
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uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad określonych w umowie.
Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej
Zasady odbioru ostatecznego(końcowego)
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST. W toku odbioru końcowego 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 przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupełniających w poszczególnych elementach budowy, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
• dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne)
• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających
• protokoły odbiorów częściowych
• recepty i ustalenia technologiczne
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ
(programem zabezpieczenia jakości)
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikat na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenia linii energ.) oraz
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń
• geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
• kopię świadectwa charakterystyki energetycznej
1.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.12.1.Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
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dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót
wymienionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określenie dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
1.12.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
• opłaty/dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
1.13. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.13.1.Ustawy
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 , poz.2016 z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19 , poz.177)
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881)
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 ,
poz.1229)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 , poz. 627 z pón.zm.)
• Ustawa z 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2004r , Nr 204 , poz.2086)
1.13.2.Rozporządzenia
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209 ,
poz.1779)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych ,
12
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•

•

•

•

•

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania i zmiany (Dz.U. Nr 209 , poz. 1780)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów BHP (Dz.U. Nr 169 , poz. 1650) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
Nr 47 , poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.13.3.Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
SST-01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST robót
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
ziemnych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i parkingiem.
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych występujących w zamierzeniu objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. Wykopy.
B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
B.01.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy pod fundamenty.
B.01.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
B.01.02.04.Nasypy konstrukcyjne.
B.01.03.00. Zasypki.
B.01.04.00. Transport gruntu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami kierownika budowy
2. MATERIAŁY
2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują.
Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów.
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.01.02.01-02
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek:
• uziarnienie do 50 mm,
• łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
• zawartość frakcji pyłowej do 2%,
• zawartość cząstek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkładu wg B.01.02.03. należy stosować piasek zwykły.
2.4. Do zasypywania wykopów wg B.01.03.01 i B.01.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego samego
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wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.
2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.01.02-04 powinien posiadać następujące właściwości:
• max. średnica ziaren d<120mm,
• wskaźnik różnoziarnistości U>3,
• granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
• zawartość części organicznych I<2%,
• pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
• możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
• odporność na rozpad <10%.
3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu
dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy.
5.1.2. Wykopy
Przed wykonywaniem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi
wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 –
• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 –
• 1:1,5. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu –
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód
opadowych. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od
występowania niekorzystnych czynników.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
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5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
▪ Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
▪ Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
▪ W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy –B.02.02.00 5.2.1
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty
▪ Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
▪ Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
▪ Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami
grubości 25 cm.
▪ Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
▪ Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
według próby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.01.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinnobyć
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
• Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót.
• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.
• Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m –przy
stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50–1,00 m –przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami)
lub ciężkimi tarczami. 0,40 m –przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
• Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby
normalnej Proctora.
• Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi
w p. 1.11.
6.1. Wykopy wg B.01.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
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•
•
•
•
•
•

zgodność wykonania robót z dokumentacją
prawidłowość wytyczenie robót w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podłożu
wymiary wykopów
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.01.02.00
Sprawdzeniu podlega:
• przygotowanie podłoża
• materiał użyty na podkład
• grubość i równomierność warstw podkładu
• sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki wg B.01.03.00
Sprawdzeniu podlega:
• stan wykopu przed zasypaniem
• materiały do zasypki
• grubość i równomierność warstw zasypki
• sposób i jakość zagęszczenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
B.01.01.00 –wykopy –[m ]
B.01.02.00 –podkłady i nasypy –[m ]
B.01.03.00 –zasypki –[m ]
B.01.04.00 –transport gruntu –[m ]
z uwzględnieniem odległości transportu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
B.01.01.00 Wykopy – płaci się za m gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
• wyznaczenie zarysu wykopu,
• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we własnym – zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu z
uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
B.01.02.00 Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
• dostarczenie materiału
• formowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
B.01.03.00 Zasypki – płaci się za m zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
17

BOX 25 ADAM TUSZYŃSKI | JACEWO, ul. ŚWIERKOWA 9, 88-110 INOWROCŁAW, Tel.: 513-971-969, E-mail: pracownia@box25.pl

•
•

dostarczenie materiałów
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

B.01.04.00. Transport gruntu – płaci się za m wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem
odległości transportu.
Cena obejmuje:
• załadowanie gruntu na środki transportu
• przewóz na wskazaną odległość
• wyładunek z rozplantowaniem
• utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
• PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
• PN-82/B-02001 Obciążenie budowli. Obciążenia stałe.
• PN-88/B-02014 Obciążenie budowli. Obciążenie gruntem.
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
• PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia.
10.1. Inne dokumenty:
• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
późniejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARSTWA NOŚNA I WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA
SST-02
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy nośnej i wyrównawczej w związku z budową
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstwy nośnej i wyrównującej z kruszywa grubości 55 cm.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami
podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
1.6.Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Grupa robót: 452
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
Klasa robót: 4523
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
Kategoria robót 45233
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-00 „Wymagania
ogólne".
2.2.Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nośnej i wyrównującej są kruszywa o odpowiedniej
granulacji.
2.3.Wymagania dla kruszywa
• warstwa odsączająca z piasku płukanego 2-5 gr. 15 cm,
• podbudowa: tłuczeń 32-63[mm] – gr. 20 cm,
• podbudowa: tłuczeń 5-32[mm] – gr. 15 cm,
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• warstwa klinująca: kruszywo 2-5 – gr. 5 cm,
2.4.Składowanie materiałów
2.4.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nośnej i wyrównującej nie jest wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 „Wymagania ogólne" .
3.2.Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nośnej i wyrównującej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
• równiarek,
• walców statycznych,
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
4.2.Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
5.2.Przygotowanie podłoża
Warstwa odcinająca nośna i wyrównująca powinna być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie jej
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3.Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po
końcowym wyprofilowaniu warstwy nośnej lub wyrównującej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstwy o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym
spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się,
w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
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wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa nośna lub wyrównująca
powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę nośną, uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 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 wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4.Utrzymanie warstwy odcinającej (mrozoochronna)
Warstwa nośna i wyrównująca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych
dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania
warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne". Wszystkie badania i pomiary
wykonywane są na koszt Wykonawcy.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3.Badania w czasie robót
6.3.1. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -1 cm.
6.3.2.Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy nośnej i wyrównującej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy nośnej i wyrównującej należy mierzyć łatą. Nierówności nie
mogą przekraczać 20 mm.
6.3.3.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy nośnej i wyrównującej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.4.Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±
1 cm.
6.3.5.Ukształtowanie w planie
Warstwa nośna i wyrównująca w planie nie może być przesunięte w stosunku do projektowanego usytuowania
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o więcej niż ± 1 cm.
6.3.6.Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją ± 1 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 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 oodpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według
wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.7.Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej (mrozoochronnej), określony wg BN-77/8931-12 nie powinien
być mniejszy od 1. Jeżeli 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 należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3,
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne" .
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nośnej i wyrównującej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy nośnej i wyrównującej z kruszywa obejmuje:
• prace pomiarowe,
• oznakowanie robót,
• zakup, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
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przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
• PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka
• PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
SST-03
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST robót
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zbrojenia betonu związanych z budową boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie zbrojenia betonu stóp fundamentowych pod konstrukcję ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego oraz
urządzeń na nim zaprojektowanych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2.MATERIAŁY
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H 93220:2006, PN EN 10080:2005(U),
PN-B 03264:2002, PN EN 1992-1-1:2005(U) -Eurokod 2 Własności mechaniczne i technologiczne stali.
Stal klasy A-III. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej
prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm,
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy
krąg lub wiązka stali.
Atest ten powinien zawierać:
• znak wytwórcy,
• średnicę nominalną,
• gatunek stali,
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• numer lub partii, wyrobu
• znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt dla każdej wiązki.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
• na prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,
powierzchni
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm
na 1 m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków.
Badanie stali na budowie
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
• nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
• stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu.
4.TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia
• Pręty i walcówkiprzed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota,
• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia
• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
• Skrzyżowania prętów wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
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Montaż zbrojenia
• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych.
• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego.
• Zbrojenie płytprętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego
w projekcie.
• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
6.KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8.ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.02.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
oraz odbioru końcowego wg opisu jak niżej:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.2. Odbiór końcowy.
8.3. Odbiór zbrojenia.
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia
prętów betonem.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót
z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
• PN-H 93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości dozbrojenia betonu –Pręty i walcówka
żebrowana.
• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
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PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia
technologiczne i montażowe.
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.
PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON
SST-04
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne
- Podbetony
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.1.1.Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
• marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
• marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się,
aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
• Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
• Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
• Zawartość alkaliów do 0,6%
• Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
• Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
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oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowości
masa worka z cementem
data wysyłki
termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
•
•
•
•
•

Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z
PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badań cementu
pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli
obejmującej:
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się
w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
• dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
• dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych
ścianach).
• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
może być użyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
składach otwartych, po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku
przechowywania w składach zamkniętych.
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•

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe
niż:
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
• kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
2.2. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
• pospółka kruszona 0/40,
• cement hutniczy 25.
Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. Kruszywo równomiernie stopniowane o
frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZĘT
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Środki do transportu betonu
• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
• Ilość „gruszek” należy 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
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zalecenia ogólne
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a) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B06251.
b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie składników:
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z
dokładnością: 2% – przy dozowaniu cementu i wody 3% – przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszą
mieć aktualne świadectwo legalizacji.
• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
Mieszanie składników
• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny.
• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
–w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
–warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
–przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki
wibracyjne.
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
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Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.
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 należy ustalić doświadczalnie tak
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku
naprężeń głównych.
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
–usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego,
–obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.
Pobranie próbek i badanie
• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
• Badania powinny obejmować:
–badanie składników betonu
–badanie mieszanki betonowej
–badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia
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Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż 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 także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. e)W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej
dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
• pęknięcia są niedopuszczalne,
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rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w
projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę
możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
• 1 m3 wykonanej konstrukcji.
• 1 m3 wykonanego podbetonu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
• oczyszczenie podłoża
• wykonanie deskowania z rusztowaniem
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
• pielęgnację betonu
• rozbiórką deskowania i rusztowań
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
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Podbeton na podłożu gruntowym
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN 206-1:2003 Beton.
• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
• PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
• PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
• PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
• PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
SST-05
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża o wymiarach 30x8 w związku z budową
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego o wymiarach 8x30 cm gatunku 1 na ławie betonowej B 10 z oporem na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
1.6.Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
Grupa robót: 452
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
Klasa robót: 4523
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
Kategoria robót 45233
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
2.2.Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
• beton B-10 wg PN-B-06250 do wykonania ław
• cement wg PN-B-19701,
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•

piasek do zapraw wg PN-B-06711

2.3.Betonowe obrzeża chodnikowe – klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
• obrzeże niskie - On,
• obrzeże wysokie – Ow
2.4.Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeżu chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj obrzeża

Wymiar obrzeży, cm
1

b

h

r

On

75
100

6
6

20
20

3
3

Ow

75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1

L

±8

B,h

±3

2.4.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 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 obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

Ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne)

2
Niedopuszczalne

Ograniczających pozostałe
Powierzchnie:
liczba, max
długość, mm, max
głębokość, mm, max

2
20
6

2.4.4.Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm
większa niż szerokość obrzeża.
2.4.5.Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy minimum B 30.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Ława z oporem powinna być wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250. Piasek do zaprawy cementowopiaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej
powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B19701. Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
4.2.Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża powinny być
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3.Transport pozostałych materiałów
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988. Transport pozostałych
materiałów podano w SST-00.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
5.2.Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji
szalunku.
5.3.Podsypka i ława
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo-piakowa 1:4 grubości 3 cm, oraz ława
betonowa z oporem z betonu B-10. Wymiary ławy dla obrzeża 6x20 cm:
• szerokość podstawy łącznie z oporem 19 cm,
• szerokość oporu 8 cm,
• grubość ławy pod obrzeżem 5 cm,
• wysokość oporu 18 cm (odległość od góry obrzeża do góry oporu 10 cm).
5.4.Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne". Wszystkie badania i pomiary
wykonywane są na koszt Wykonawcy.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać
badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki
tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie
właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3.Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
• koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
• wykonanie ławy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na ławie z betonu B 15 z
oporem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
podlegają:
• wykonane koryto,
• wykonana podsypka,
• wykonana ława z oporem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
• oznakowanie robót,
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• zakup i dostarczenie materiałów,
• wykonanie koryta,
• wykonanie ławy z betonu B 10 z oporem,
• rozścielenie i ubicie podsypki,
• ustawienie obrzeża,
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
• PN-B-06250:1998 Beton zwykły
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.
• PN-B-11111 Metody pomiaru cech geometrycznych
• PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych.
• BN-80/6775-03/04 Wspólne wymagania i badania. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
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•

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z PODBUDOWĄ ELASTYCZNĄ
SST-06
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej i obejmują:
- Montaż podbudowy elastycznej
- Montaż nawierzchni poliuretanowej,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-00 „Wymagania
ogólne”. Zastosować technologię i materiały zgodnie z dokumentacją projektową.
2.2. Zamawiana jest podbudowa przepuszczalna dla wody pod nawierzchnię poliuretanową o grubości
ok 16 mm:
• elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa – 3,5 cm,
• warstwa klinująca z kruszywa fr. 2-5mm - gr 5 cm,
• warstwa podbudowy z tłucznia fr. 5-32mm - gr. 15 cm,
• warstwa podbudowy z tłucznia fr. 32-63mm - gr. 20 cm,
• warstwa odsączająca z piasku fr. 2-5mm - 15 cm,
• rów chłonny - 60cm
2.3. Zamawia się obramowanie płyt boisk obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z betonu
B-15 z oporem.
2.4. Urządzenia boiskowe
Wyposażenie boiska do tenisa i do siatkówki (demontowane) – 1 kpl:
• słupki regulowane aluminiowe owalne z naciągiem śrubowym wielofunkcyjne, demontowane – 2
sztuki
• siatka do tenisa profesjonalna, do debla – 1 szt.
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• Podpórki – 2 szt.
Wyposażenie boiska do siatkówki (demontowane) – 1 kpl:
• słupki regulowane aluminiowe owalne z naciągiem śrubowym wielofunkcyjne, demontowane – 2
sztuki
• siatka do siatkówki turniejowa z antenkami wzmocniona taśmą – 1 kpl.
• przymiar do mierzenia wysokości siatki – 1 sztuka
Wyposażenie boiska do piłki koszykowej (stałe) – 1 kpl:
• obręcz do koszykówki standard – 2 sztuki
• siatka do obręczy łańcuchowa ocynk. ogniwa pełne – 2 sztuki
• siatka polipropylenowa turniejowa bezwęzłowa – 2 sztuki
• tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
• mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
• konstrukcja do koszykówki, montowana w tulejach – 2 sztuki
Wyposażenie boiska do piłki ręcznej (stałe) – 1kpl:
• bramki do piłki ręcznej 3,0x2,0m aluminiowe, profil 80x80mm, montowane w tulejach – 2 sztuki
• siatka do bramki polipropylenowa, gr. sznurka ø 4mm, głębokość siatki 1,0x1,20m – 2 sztuki
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 „Wymagania ogólne”
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne”
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”
5.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
Proponuje się płytę boiska z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową o gr. ok.16mm na podbudowie
przepuszczalnej dla wody z kruszywa kamiennego.
Linie torów i boisk malowane specjalistyczną farbą poliuretanową.
Nawierzchnia poliuretanowa o grubości ok. 16mm jest przepuszczalna dla wody i składa się z warstwy górnej
(gr. 8mm) wykonanej z kolorowego granulatu EPDM typu Virgin oraz warstwy dolnej (gr. 8mm) wykonanej z
niezaczyszczonego granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Układana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat
EPDM i SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Zużycie poszczególnych produktów
na 1 m2 zależy od grubości warstwy. Nawierzchnia po wykonaniu musi być przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia musi posiadać parametry nie gorsze niż:
Poz.
Określenie parametru, jednostka

Wartość wymagana

1

Grubość nawierzchni (mm)

≥ 16

2

Przepuszczalność wody (mm/h)

≥ 190

3

Odporność na zużycie (ścieranie) – utrata masy po 1000 cyklach
badawczych), AB (g)

≤ 2,20

4

Własności mechaniczne przy rozciąganiu:
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•
•
5

Przyczepność do podkładu, MPa:
• warstwa elastyczna ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego

6

Współczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w
stanie:
• suchym
• zawilgoconym

7

≥ 0,58
≥ 68

wytrzymałość na rozciąganie TR, Mpa
wydłużenie przy zerwaniu Eb, (%)

≥ 0,50

≥ 0,50
≥ 0,30

Odporność na uderzenie:
• powierzchnia odcisku kulki (mm2)
• stan powierzchni po badaniu

730 ± 10 %
bez zniszczeń

8

Nasiąkliwość (%)

≤ 16

9

Wytrzymałość na rozdzieranie (N)

≥ 130

10

Twardość, ° Shore’a, A

11

Odporność nawierzchni na zamrażanie – oceniona zmianą
właściwości technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
• zmiana masy (%)
• zmiana wyglądu zewnętrznego
• zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie (%)
• zmniejszenie wydłużenia względnego przy rozciąganiu (%)

55 ± 10

≤ 0,3
bez śladów uszkodzeń i
zmian wyglądu zewn.
0
≤ 10

Dokumenty wymagane dotyczące nawierzchni:
• Aprobata lub Rekomendacja ITB
• Atest Higieniczny PZH
• Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877
• Autoryzacja producenta systemu
• Karta techniczna systemu
• Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6
• Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych
• Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)
5.3. Podbudowa pod nawierzchnię poliuretanową
• geowłóknina (parametry zgodne z zestawieniem tabelarycznym)
• warstwa odsączająca z piasku płukanego 2-5 gr. 15 cm,
• podbudowa: tłuczeń 32-63[mm] – gr. 20 cm,
• podbudowa: tłuczeń 5-32[mm] – gr. 15 cm,
• warstwa klinująca: kruszywo 2-5 – gr. 5 cm,
• elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa – gr. 3,5 cm,
• warstwa nawierzchni poliuretanowej – gr. 1,6 cm
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5.3.1. Podbudowa elastyczna
Podbudowa elastyczna stanowi 35 mm warstwę podbudowy pod nośną warstwę EPDM typu Virgin. W celu
prawidłowego wykonania podbudowy należy zmieszać ze sobą niezaczyszczony granulat gumowy SBR i
kruszywo kwarcowe. Po dokładnym wymieszaniu obydwu składników dodaje się do nich spoiwo poliuretanowe
i ponownie się miesza. Po dokładnym wymieszaniu wszystkich składników mieszankę należy rozłożyć na
przygotowanej podbudowie i zagęścić poprzez wałowanie.
5.3.2. Użytkowa wierzchnia warstwa nośna EPDM
Na utwardzoną warstwę podbudowy elastycznej układa się wierzchnią warstwę użytkową.
Składa się ona z warstwy górnej (gr. 8mm) wykonanej z kolorowego granulatu EPDM typu Virgin oraz warstwy
dolnej (gr. 8mm) wykonanej z niezaczyszczonego granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego
lepiszczem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM i SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze. Zużycie poszczególnych produktów na 1 m2 zależy od grubości warstwy. Nawierzchnia po
wykonaniu musi być przepuszczalna dla wody.
UWAGA :
Prace związane z układaniem nawierzchni należy prowadzić w temperaturach od +7 °C do +30 °C, przy czym
wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Podbudowa powinna być równa, czysta i
niepyląca oraz wolna od spękań i zabrudzeń.
Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich samych,
lepszych, bądź zbliżonych do projektowanych.
Przez określenie parametrów zbliżonych do projektowanych należy rozumieć parametry techniczne
oferowanych przez wykonawców nawierzchni sportowych maksymalnie o 5% odbiegających standardem od
wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.
Wskazane jest aby wykonawca realizujący zadanie wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu nawierzchni
poliuretanowych (warstwa ścieralna) w łączonej kolorystyce (tzn. Wykonał nawierzchnię w systemie o co
najmniej dwóch kolorach). Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien
potwierdzić referencjami.
5.3.3. Podbudowa mineralna
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem
oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki podłużne. Wskaźnik zagęszczenia podłoża
powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną
wg PN – 59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm
określenie wskaźnika zagęszczenia staje się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy
skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w tablicy
w BN 64/8933-02.
Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie
powinno przekroczyć 1,3mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyżej 1000 kg/cm2.
5.3.4. Specyfikacja materiału geosyntetycznego
Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał
posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny
pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym
odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Masa powierzchniowa

g/m2

200

N

2350

Wytrzymałość na rozciąganie:
• wzdłuż pasma wyrobu
• wszerz pasma wyrobu

kN/m

15,0
15,0

Wydłużenie przy zerwaniu:
• wzdłuż pasma wyrobu
• wszerz pasma wyrobu

%

100
40

mm/s

90

m2/s*10-6

4,8

m

100

Siła przy przebiciu (metoda CBR)

Prędkość przepływu wody w kierunku prostopadłym do
płaszczyzny wyrobu
Prędkość przepływu wody w płaszczyźnie
Umowny wymiar porów O90

6. KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”"
6.1. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
• Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosić min. 13 mm
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor
• Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem
• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków
utrudniających późniejsze użytkowanie
• Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom
określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la.) lub innych przepisów (w
przypadku boisk, kortów itp)
6.2. Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych:
• Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej
tabeli wartości dopuszczalnych
• Nawierzchnia powinna odpowiadać normie PN-EN 14877:2014-02E
• Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów
systemów opiera się na tej normie
• Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB , która
jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
• Aprobrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia odnosi się do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni
• W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr 4 wiersz
17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 18202
(Tolerances for building) 05/1986, tabela nr 3 wiersz 7.
• Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma
mierzonymi punktami

46

BOX 25 ADAM TUSZYŃSKI | JACEWO, ul. ŚWIERKOWA 9, 88-110 INOWROCŁAW, Tel.: 513-971-969, E-mail: pracownia@box25.pl

Zależność ta przedstawia się następująco:
Lp. Odległości pomiędzy mierzonymi punktami w mb Wartość dopuszczalnych odchyłek w mm
1

0,1

2

2

1

3

3

4

8

4

10

15

5

15

20

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, ponieważ
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz
uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów
odbiorowych dotyczących nawierzchni.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne”
10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Atesty PZH,Instrukcje producentów
10.1. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
• Aprobata lub Rekomendacja ITB
• Atest Higieniczny PZH
• Autoryzacja producenta systemu
• Karta techniczna systemu
• Aktualne badania na zgodność z norm DIN 18035/6 i IAAF
• Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
SST-07
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej grubości
8cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. betonowa kostka brukowa
Kształtka wytwarzana z chudego betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST-00 „ Wymagania ogólne " .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 ,, Wymagania ogólne"
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-00. „ Wymagania
ogólne".
2.2. Cement
Należy stosować cement portlandzki według PŃ-B-19701 nie niższej klasy niż 32,5, Zaleca się stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. W
przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za
zgodą Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
2.3. Kruszywo
Kruszywo mineralne powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno być
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
2.4. Woda
Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodą pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu
jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą.
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2.5. Kostka betonowa
2.5.1. Aprobata
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej chudego budownictwie jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.5.2. wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna
być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
• 2mm dla kostek o grubości do 80 mm
2.5.3. kształt i wymiary
Stosować kostkę betonową o grubości 8cm
2.5.4. wymagania
• wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ( średnio 6 kostek) nie powinna byćmniejsza niż 60MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa ( w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek)
• nasiąkliwość kostek powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż
5%
• odporność na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami normy PN-B06250 i
osiągnąć po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek:
a) próbka nie wykazuje pęknięć
b) strata masy nie przekracza 5%
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie
jest większe niż 20%
• ścieralność kostek określona jest na tarczy Boehnego wg PN-B-04111 i powinna wynosić nie więcej
niż 4mm
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00. „ Wymagania ogólne ". Małe powierzchnie można
wykonać ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00. „ Wymagania ogólne ".
Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić
cementowozami, natomiast cement workowany można przewozićdowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.
Kostkę betonową brukową przewozi się na paletach zapakowaną przez producenta w folie spięte taśmą
stalową.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00. „ Wymagania ogólne "
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5.2.Przygotowanie podłoża podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostki betonowej może stanowić grunt
piaszczysty, rodzimy lub nasypowy o WP 35. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
nawierzchnię przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego i uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża
powinien być jednolity przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
5.3. Podbudowa rodzaj podbudowy do wykonania powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych może
stanowić:
• grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.
• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie
• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji
projektowej.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosowaćkrawężniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
5.5. Podsypka
Na podsypkę stosować należy piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość posypki po
zagęszczeniu powinna być zgodna z projektowaną.
5.6. Nawierzchnia kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2
do 3 mm. Kostką należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyżw czasie
wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie
zmieśćpowierzchnię ułożonych kostek i przystąpić do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni należy
uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia taka nie wymaga pielęgnacji - może być
zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „ Wymagania ogólne ".
6.2. Badania
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.5.1. niniejszej specyfikacji. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania
wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie ( przy produkcji dziennej ok. 600m2
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni )
6.3. Badanie w czasie robót.
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi specyfikacjami.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją techniczna i punktem 5.5. specyfikacji.
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6.3.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z brukowych kostek betonowych polega na
stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i punktem 5.6. specyfikacji :
• pomierzenie szerokości spoin
• sprawdzenie prawidłowości ubijania
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin
• sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1 nierówności podłużne nawierzchni mierzone są łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04
nie powinny przekraczać 0.8cm
6.4.2 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +,- 0.5%.
6.4.3. niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +,- 1
cm
6.4.4. szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +,- 5 cm
6.4.5. grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać +,- 1cm 6.5.
częstotliwość pomiarów – zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4. były
przeprowadzane nie rzadziej niż 2 razy na 100m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 „ Wymagania ogólne ".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, który obejmuje:
• dostarczenie materiałów,
• przygotowanie podłoża ( ewentualnie podbudowy),
• wykonanie podsypki,
• ułożenie i ubicie kostki
• wypełnienie spoin
• przeprowadzenie pomiarów i badań, wymaganych w specyfikacji technicznej.
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 „ Wymagania ogólne ". Roboty uznaje się za zgodne z
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
podlegają:
• przygotowanie podłoża
• wykonanie podbudowy
• wykonanie podsypki
• wykonanie ławy pod krawężniki
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Za wykonane
roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
• PN-B-06250 Beton zwykły
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
• PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
• BN-68/893-01 Drogi Samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
• BN-68/893-04 Drogi Samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
• PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
• PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
• Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 roku.
Uwaga
W przepisach związanych podano normy aktualne oraz normy wycofane. W przypadku braku pełnych
wymagań dla materiałów w normach aktualnych, można posłużyć się normami wycofanymi i odwrotnie, jeżeli
nie są sprzeczne ze sobą co do treści, bo takim przypadku normy aktualne należy traktować jako dokumenty
nadrzędne. W pierwszej kolejności należy stosować normy przywołane w dokumentacji projektowej. Wszelkie
wątpliwości dotyczące wymagań normowych należy omówić z Inspektorem Nadzoru.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PIŁKOCHWYTY – OGRODZENIE
SST-08
1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie robót – montażu piłkochwytów przy realizacji zadania pn.: Przebudowa boiska sportowego na
wielofunkcyjnego w Kościelcu
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót obejmujące:
• wykonanie piłkochwytów wys. 4,0 m i 6,0 m – systemowych
• wykonanie i montaż bramy i furtki w ogrodzeniu
1.4.Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST-00
„Wymagania Ogólne".Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Europejskich, Polskich Norm, aprobat
technicznych,
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z SST i obowiązującymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne".
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-00 „Wymagania
ogólne”.
2.2. Piłkochwyty
Wysokość piłkochwytów – 4,0 m i 6,0 m.
Słupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm), montowane w tulejach zamontowanych w
fundamentach. Profil - rura kwadratowa 80x80 mm,grubość ścianki 3 mm, wysokości 4 i 6 m (ponad ziemią) ,
ocynkowane, lub ocynkowane imalowane proszkowo, słupy mocowane w tulei, fundament zgodnie ze sztuką
budowlaną,skrajne słupy wzmocnione stężeniami o profilu 50x30mm,
Wymagania dla rur
Rury powinnyodpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć,
zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności,pojedyncze rysy wynikające z procesu
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być
obcięte równo i prostopadledo osi rury. Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: długościach dokładnych,
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zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką+ 10 mm, długościach wielokrotnych w stosunku do
zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i zdopuszczalną odchyłką
dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. Rury powinny być proste. Dopuszczalne
miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny być
wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H84018 , PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Rury powinny być dostarczone bez opakowania w
wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie.Rury powinny być
cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych igrubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy średnic igrubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polietylenowa (PE) o wymiarach 6 x 24 m - 2 sztuki, 6 x 44 m – 1 szt.,
4 x 44 – 1 szt., oczka 45 x 45 mm, gr. splotu 5 mm, kolor do wyboru przez inwestora - niebieski, zielony, żółty,
czerwony, biały. Siatka wykonana z polipropylenu – odporna na warunki atmosferyczne i substancje
chemiczne,niepalna, niski wskaźnik absorpcji wody, długie utrzymywanie koloru, wysoka odporność na
przecieranie, rozciąganie i zrywanie.
Właściwości siatki polipropylenowej
• bezpieczeństwo użytkowania – nie mają ostrych krawędzi (nagminne dla siatek powlekanych i
metalowych),
• siatki polipropylenowe są obojętne fizjologicznie
• unikalna bezwęzłowa technika łączenia linek siatki zapewniająca gładkość siatki, podwyższająca
odporność na zrywanie i przecieranie
• różnorodność splotów i wielkości oczek siatki
• szeroka gama kolorów siatek
• łatwość usuwania zabrudzeń
• siatki tego typu wystarczy wymyć wodą pod ciśnieniem,
Brama stalowa do piłkochwytów na boiska zewnętrzne dwuskrzydłowa szer 380 cm x 250 cm wraz
zkonstrukcją wsporcza. Furtka stalowa do piłkochwytów na boiska zewnętrzne 1 szt 120x250 wraz
zkonstrukcją wsporcza. Furtka i brama wypełniona siatką zgrzewaną lub inna w sposób trwały.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST-00 "Wymagania ogólne". Wykonawca przystępujący do
wykonania powinien stosować drobny sprzęt elektroenergetyczny
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w SST- 00 „Wymagania ogólne”. Siatkę
polipropylenową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Rury stalowe na słupki przewozić można
dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowaniana środek transportu więcej niż jednej partii rur
należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Śruby,wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach
zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do
transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy
stalowej lub folii termokurczliwej.
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robót
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem właściwych
robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub wskazań Inspektora nadzoru. Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu
ogrodzeń należą: wykonanie dołów pod słupy,wykonanie fundamentów betonowych pod słupy, ustawienie
słupów (aluminiowych lub stalowych), wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki poliuretanowej
piłkochwytu ), wykonanie bramy i furtki.
5.3. Ustawienie slupów
Słupy, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia,a ich
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupy z rur powinny mieć zaspawany górny
otwór rury. Słupy końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od
15 st. należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż
biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45 st.
6.KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane są na koszt Wykonawcy.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami. Do materiałów, których
producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty)
należą:
• siatki ogrodzeniowe, liny stalowe,
• rury i kształtowniki na słupki- systemowe piłkochwyty
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia W
czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
• zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
• prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
• poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
• poprawność ustawienia słupków,
• prawidłowość montażu siatki (pilkochwytów)
• poprawność wykonania bramy i furtki
6.4. Postępowanie z materiałami wadliwymi
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od
postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne”. Nie przewiduje się wykonania obmiaru
robót – wynagrodzenie ryczałtowe. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót,
zgodnie zdokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
8.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – 00
9.SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne –
wynagrodzenie ryczałtowe
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy:
• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
• PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
• PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi
• PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
• PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
• PN-H-82200 Cynk
• PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
• PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
• PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
• PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
• PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
• PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na
podstawie oględzin zewnętrznych
• BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych żeliwnych. Wymagania i badania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYPOSAŻENIE SPORTOWE BOISKA
SST-09
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wyposażeniem sportowym boiska, realizowanym w ramach projektu określonego w SST-00
„Wymagania ogólne”
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wyposażeniem sportowym boisk.
1.4 Pojęcia podstawowe
1.4.1 Użyte określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST-00 “Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 “Wymagania ogólne”. Wykonawca winien wykazać się
odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową realizację zadań związanych z budową obiektów
sportowych a w szczególności boisk o podobnej konstrukcji. Powinien też wykazać się możliwościami
uzyskania materiałów wymaganego rodzaju i jakości oraz zdolnością.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-00 „Wymagania ogólne”.
Wyposażenie sportowe:
Wyposażenie boiska do tenisa i do siatkówki (demontowane) – 1 kpl:
• słupki regulowane aluminiowe owalne z naciągiem śrubowym wielofunkcyjne, demontowane – 2
sztuki
• siatka do tenisa profesjonalna, do debla – 1 szt.
• Podpórki – 2 szt.
Wyposażenie boiska do siatkówki (demontowane) – 1 kpl:
• słupki regulowane aluminiowe owalne z naciągiem śrubowym wielofunkcyjne, demontowane – 2
sztuki
• siatka do siatkówki turniejowa z antenkami wzmocniona taśmą – 1 kpl.
• przymiar do mierzenia wysokości siatki – 1 sztuka
Wyposażenie boiska do piłki koszykowej (stałe) – 1 kpl:
• obręcz do koszykówki standard – 2 sztuki
• siatka do obręczy łańcuchowa ocynk. ogniwa pełne – 2 sztuki
• siatka polipropylenowa turniejowa bezwęzłowa – 2 sztuki
• tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
• mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
• konstrukcja do koszykówki, montowana w tulejach – 2 sztuki
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Wyposażenie boiska do piłki ręcznej (stałe) – 1kpl:
• bramki do piłki ręcznej 3,0x2,0m aluminiowe, profil 80x80mm, montowane w tulejach – 2 sztuki
• siatka do bramki polipropylenowa, gr. sznurka ø 4mm, głębokość siatki 1,0x1,20m – 2 sztuki
Uwaga
Ze względu na położenie obiektu oraz brak nadzoru nad sprzętem zaleca się wykonanie wszystkich
elementów w standardzie antywandalicznym. Wyposażenie sportowego powinny spełniać odpowiednie normy
posiadać atesty, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie sportowym.
Fundamenty pod sprzęt sportowy.
Pod wyposażenie sportowe należy wykonać fundamenty betonowe z bet. B20 z zatopionymi tulejami
montażowymi , głębokość posadowienia min. - 80 cm względem wykończonej nawierzchni. Ostateczną
wielkość oraz rozmieszczenie fundamentów uzgodnić z firmą dostarczającą wyposażenie sportowe. Tuleje ze
stali ocynkowanej, należy wyposażyć w dekiel maskujący
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Stosowany sprzęt nie może
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża oraz na pogorszenie stanu nawierzchni .
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne
w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne”
Transport materiałów do wykonania fundamentów do osadzenia tulei sprzętu sportowego musi odbywać się
środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Transport urządzeń sportowych i
wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ich właściwy transport.
Składowanie urządzeń sportowych , wyposażenia i materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający
przed ich uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Proces robót
instalacji urządzeń sportowych musi obejmować:
Zakres prac na etapie wykonywania podbudowy:
• sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
• roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktów osadzenia urządzeń
• przygotowanie podłoża zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzędnymi
• wykonanie fundamentów betonowych i osadzenie tulei
Tuleje montażu słupków osadzone są na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi. Montaż urządzeń
sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów wyposażenia sportowego.
Fundamenty i roboty betonowe wykonać zgodnie z SST „Beton”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą
zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki
58

BOX 25 ADAM TUSZYŃSKI | JACEWO, ul. ŚWIERKOWA 9, 88-110 INOWROCŁAW, Tel.: 513-971-969, E-mail: pracownia@box25.pl

Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu akceptacji materiałów.
Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń.
Należy zbadać:
• prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych,
• zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
• prawidłowość wykonania dołów pod słupki
• poprawność wykonania fundamentów pod słupki
• poprawność osiowości i pionowości osadzenia tulei do słupków,
• poprawność sztywności obsadzenia tulei,
• poprawność montażu wsporników piłkochwytów
Uwaga
wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki urządzeń
sportowych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Szczegółowe
wymagania dotyczące obmiaru zawarto w Przedmiarze robót – „ślepym”kosztorysie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór końcowy robót
Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją SST, dokumentacją projektową
i przedmiarem robót. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego
robót wg opracowanego wzoru przez Zamawiającego.
Odbiór robót pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robót , ocenie zamontowanych urządzeń i wyposażeniu i ma na celu usunięcie
przez Wykonawcę – dostawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
przedmiotu niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Za wykonane
roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN 748:2001 Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki nożnej - Wymagania funkcjonalności i
bezpieczeństwa oraz metody badań
• PN-EN 749:2006 Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki nożnej - Wymagania funkcjonalności i
bezpieczeństwa oraz metody badań
• PN-EN 1270:2006 Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody badań
• PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalności i
bezpieczeństwa, metody badań
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•
•
•
•

PN-EN 1509:1999 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do badmintona - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczeństwa, metody badań
PN-EN 1510:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do tenisa. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa,
metody badań
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiarowanie
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
SST-10
1. WSTĘP
Przedmiotem - SST są wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych poprzedzających
wykonanie robót zasadniczych.
1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót;
• rozbiórka ścianki oporowej,
• rozbiórka nawierzchni asfaltowej,
2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 - część ogólna.
Roboty rozbiórkowe
Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:
• koparka podsiębierna;
• samochód skrzyniowy do wywozu rozebranych elementów
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 - część ogólna. W przypadku robót
transportowych – użyte środki transportowe winny być przystosowane do wywozu materiałów odpadowych.
Miejsce wywozu materiałów pochodzących, z rozbiórki Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca
robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest mieć stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z
późniejszymi zmianami).
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały określone w SST-00 - część ogólna.
5.1. Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w możliwie w krótkim czasie ze względu na niekorzystne oddziaływanie
na otoczenie oraz konieczność zachowania pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących w pobliżu obiektów.
Wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu. Nie należy prowadzić robót
rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych w czasie deszczu, oraz silnych wiatrów. Szczególną
ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących drzew.
Urządzenia i budowle znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniami. Materiały pochodzące z rozbiórki winny byćodwrotnie usunięte z terenu na którym stanowiły
by zagrożenie dla użytkowników szkoły.
5.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robót
Określone zostały w SST-00 - część ogólna.

61

BOX 25 ADAM TUSZYŃSKI | JACEWO, ul. ŚWIERKOWA 9, 88-110 INOWROCŁAW, Tel.: 513-971-969, E-mail: pracownia@box25.pl

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 - część ogólna. Kontrola robót rozbiórkowych
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia rozebranych elementów,
zasypaniu dołów, oczyszczenia z nich placu budowy i wywiezienia na wyznaczone składowisko odpadów.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania. Kontroli i odbiorowi
robót zanikających i ulegających zakryciu w przypadku robót rozbiórkowych podlega sprawdzenie wykonania
całego zakresu robót - rozbiórki poszczególnych elementów.
7. OBMIAR ROBÓT
Zostały określone w części ogólnej SST-00 - część ogólna. Jednostką obmiarową robót związanych z
robotami rozbiórkowymi są m2 i masa rozebranych elementów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zostały określone w części ogólnej SST-00 - część ogólna. Płatność należy przyjmować na podstawie
warunków umownych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w SST-00 - część ogólna
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