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1.       Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji
Poniższa specyfikacja  zawiera  wymagania  techniczne  dotyczących  wykonania  i  odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach inwestycji:  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w 
Starych Siołkowicach.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w 
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane -  budowa a także prace polegaj ące na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego.
Budowa  -  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego.
Chodnik -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. Teren 
budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urzą-
dzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budową -  decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja  budowy  -  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu.
Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.
Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.
Inspektor  Nadzoru  -  kompetentny,  niezależny  organ  nadzorczy,  którego  zadaniem  jest  weryfikacja 
prawidłowości  wykonywanych  robót  budowlanych  i  zgodności  ich  ze  specyfikacjami  technicznymi  oraz 
Dokumentacją Projektową.
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy -  odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania 
zgodności  ze  wszystkimi  Polskimi  Przepisami  Prawa,  Ustawami,  Zarządzeniami  i  Normami  razem, 
właściwym dla danego zagadnienia.

1.5.        Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej  Zamawiającego, 

Dokumentacji  Roboczej  Oferenta,  szczegółowych  instrukcji  producentów,  wytycznych  ITB,  ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót 
budowlano -montażowych.



Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej' weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.

Wszelkie  niejasności  dot.  przedmiaru  należy  wyjaśniać  w  trakcie  negocjacji.  Po  złożeniu  oferty 
przyjmuje  się,  że  Oferent  uzyskał  wszelkie  konieczne  informacje  do  prawidłowej  wyceny  przedmiotu 
zamówienia.

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia 
i  szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas 
wykonywania robót i dostaw.

Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1 Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 

określonym  w  umowie.  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy  w  formie  załączników  do  protokółu 
przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
projektowej.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 

przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności  dot.  przedmiaru należy wyjaśniać  w trakcie negocjacji.  Po złożeniu oferty 

przyjmuje  się,  że  Oferent  uzyskał  wszelkie  konieczne  informacje  do  prawidłowej  wyceny  przedmiotu 
zamówienia.

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku  gdy materiały lub roboty nie  będą  w pełni  zgodne z dokumentacją  projektową i 
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  to  takie  materiały  będą  musiały  być  zastąpione  innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i 

odbioru robót.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia 
zabezpieczające  (takie  jak:  ogrodzenie,  oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze,  zapory,  sygnały itp.)  i  podejmie 
wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i 
pieszego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest  to  niezbędne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory,  tablice  informacyjne  i  inne 
urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca kontrola stanu i 
kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na 
Wykonawcy.  Koszt zabezpieczenia placu budowy jest  włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej 
zapłacie.

1.5.4 0chrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności 

publicznej i  prywatnej.  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do 
właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń.
Koszty  ewentualnych  napraw  zniszczonych  lub  uszkodzonych  urządzeń  ponosi  Wykonawca.  O  fakcie 
uszkodzenia  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Menadżera  projektu  i  zainteresowane  władze.  Na 
Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  drzew,  krzewów,  kwietników  i  trawników 
znajdujących się obrębie prowadzonych robót.
W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  ww.  elementów  zieleni  Wykonawca  ponosi  wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska". Wykonawca 
zobowiązany jest  do uporządkowania  i  przywrócenia  na własny koszt  zieleni  do stanu pierwotnego (tj. 
posadzenie  drzew i  krzewów w razie  ich  zniszczenia,  naniesienie  i  rozścielenie  warstwy 5-8 cm ziemi 
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).



1.5.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.6 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 oraz dla 
zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inżyniera).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. Materiały
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  jakościowych  materiałów 

użytych do realizacji robót.
W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia 
informacje  dotyczące  źródła wytwarzania  lub wydobycia  materiałów.  Do wykonania  robót budowlanych 
należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 póz. 414 art. 
10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  uznaje  się  wyroby,  dla  których  zgodnie  z 
odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:
- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte 
certyfikacją w pkt. poprzednim.

W  przypadku  materiałów  dla  których  warunki  szczegółowe  wymagają  atestów,  każda  partia 
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. Wykonawca 
zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom,  powinny  być  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  placu  budowy.  Materiały  nie  spełniające 
wymagań  jakościowych  Wykonawca  wbuduje  na  własne  ryzyko  licząc  się  z  koniecznością  rozbiórki  i 
ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty.  Wykonawca zapewni odpowiednie 
warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym  jest  stosowanie  materiałów  szkodliwych  dla  środowiska.  Wszelkie 
konsekwencje  użycia  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  ponosi  Wykonawca.  Jeżeli  dokumentacja 
projektowa  i  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania 
rodzaju materiału  w wykonywanych robotach,  Wykonawca powinien powiadomić Menadżera Projektu o 
takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.

Jeżeli dokumentacja projektowa zawiera rodzaj materiału z podaniem nazwy własnej producenta i 
typu materiału Wykonawca może zastosować materiał równoważny to znaczy odpowiadający parametrami 
materiałowi zastosowanemu w dokumentacji  technicznej  przy czym zastosowany materiał  musi  posiadać 
parametry techniczne i użytkowe co najmniej takie jak materiał zastosowany w dokumentacji technicznej. W 
sytuacjach  spornych  o  tym  czy  materiał  odpowiada  parametrami  materiałowi  zastosowanemu  w 
dokumentacji technicznej decyduje Menadżer projektu w porozumieniu z autorem dokumentacji technicznej.



2.1   Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót.

2.2   Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3   Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem.

3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 

terminowość wykonywanych robót.
Dobór  sprzętu  wymaga  akceptacji  Menadżera  Projektu.  Sprzęt  nie  gwarantujący  należytego  wykonania 
robót zostanie przez Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym.
Podczas  transportu  sprzętu  po  drogach  publicznych  Wykonawca  powinien  przestrzegać  obowiązujących 
ograniczeń  odnośnie  obciążeń  osi  pojazdów.  Wszelkie  zniszczenia  spowodowane  swoimi  pojazdami  na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas transportu 
materiałów  po  drogach  publicznych  Wykonawca  powinien  przestrzegać  obowiązuj  ących  ograniczeń 
odnośnie  obciążeń  osi  pojazdów.  Wszelkie  zniszczenia  spowodowane  swoimi  pojazdami  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową.

5. Wykonanie robót
Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej  Zamawiającego, 

Dokumentacji  Roboczej  Oferenta,  szczegółowych  instrukcji  producentów,  wytycznych  ITB,  ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - montażowych.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zosta-nąjeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 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.

6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i  jakości  materiałów. Pomiary i 

badania  materiałów  Wykonawca  powinien  prowadzić  zgodnie  z  warunkami  szczegółowymi  oraz 
obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi 
Wykonawca.
Na zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest 
Menadżer
Projektu.  O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę,  a w przypadkach szczególnych - 
Inwestora-
Zamawiającego.

6.1. Pobieranie próbek
Ilości  i  częstotliwość  pobieranych  próbek  określają  normy  i  warunki  szczegółowe.  Wykonawca 

zobowiązany  jest  zapewnić  Menadżerowi  Projektu  możliwość  wzięcia  udziału  w  pobieraniu  próbek. 
Menadżer  projektu  może  pobierać  próbki  i  wykonywać  badania  niezależnie  od  Wykonawcy  na  koszt 
Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy.

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, 

każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia 
Menadżerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ książkę obmiaru robót
c/ dokumentację laboratoryjną (atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
- dokumentację projektową
- protokół przekazania placu budowy
- protokóły z narad i ustaleń
- protokóły odbiorów częściowych robót
Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde 
żądanie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

7. Obmiar robót
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

określonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym powiadomieniu go o 
terminie  i  zakresie  dokonywanego  obmiaru.  Wyniki  obmiaru  Wykonawca  wpisuje  do  książki  obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót 
podlegających  zakryciu  powinny być  dokonane  prze  ich  zakryciem,  a  robót  zanikających  w trakcie  ich 
wykonywania. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli   urządzenia   te   lub   sprzęt wymagają badań   atestujących   to   Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia pomiarowe  będą przez Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym stanie, w całym 



okresie trwania robót.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  roboty  podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie 
koszty związane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  robót,  które  w  dalszej  realizacji  zostaną  zakryte. 

Wykonawca  zgłasza  do  odbioru  daną  część  robót  wpisem  do  dziennika  budowy,  a  Inspektor  nadzoru 
dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli 
jakości,  na  podstawie  zgodności  robót  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami 
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiór częściowy robót
Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z  ustaleniem  należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru 
częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.

8.4. Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

jakości i wartości. 1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:
A/  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  powinna  być  stwierdzona  wpisem  Wykonawcy  do 

dziennika  budowy  potwierdzonym  przez  Menadżera  Projektu  oraz  pisemnym  powiadomieniem 
Zamawiającego.

B/  odbiór  końcowy  zadania  powinien  nastąpić  w  terminie  ustalonym  w  umowie  licząc  od  dnia 
potwierdzenia  przez  Menadżera  Projektu  zakończenia  robót  i  prawidłowości  ich  wykonania  oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego.

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego,  przy udziale Menadżera 
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja  dokonuje oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonywanych  robót  z  dokumentacją  projektową 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy 
odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego  odbioru jest  protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
- dziennik budowy i książkę obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń

- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfika
cjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu. W przypadku, gdy komisja 
stwierdzi,
że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, 
to komisja



wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5.        Odbiór ostateczny robót
Polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna 
obejmować:

-robociznę bezpośrednią
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
-wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy  i  z 

powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy)
-koszty pośrednie:  płace personelu i kierownictwa budowy,  pracowników nadzoru,  koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. UWAGA:
Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub 
Nadzór należy rozumieć je jako Menadżer Projektu.

10.   Przepisy związane
Obowi  ązujące normy oraz przepisy  

Przy  wykonywaniu  i  montażu  wszystkich  elementów  objętych  Specyfikacją  Techniczną  jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy 
przyjąć  normy  DIN  lub  odpowiednie  normy  EN.  W  każdym  wypadku  należy  uwzględniać  wytyczne  i 
przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.

Normy PN:

PN-70/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem
PN-74/B-02009 Obciążenia stałe i zmienne
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działa-

nie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe.  Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły 

solnej.
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe.  Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne 

Ochrona przed korozją.
PN-71/H-04651 Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. Stal. Blachy 
i taśmy ocynkowane
PN-89/H-92125 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych
PN-78/M-69011 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej, wyroby z wełny mineralnej. 
Filce i płyty



BN-84/6755-08 Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221
BN-89/6821-02 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowla-
nych.
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia

Normy DIN

DIN-1249 Szkło budowlane 
DIN-1725 Stopy aluminiowe
DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium
DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium
DIN-4100 Konstrukcje spawane
DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach 
pożaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie
DINM113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe
DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych 
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne 
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe 
DIN-1635 Folie izolacyjne
DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy
DIN-17440 Stale nierdzewne
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na 
zimno
DIN-18056 Ściany okienne
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie 
DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych 
DIN-18516 Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane 
DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych 
DIN-67530 Powłoki lakierowe. Badania

I inne
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B-01
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 

TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE



1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych w ramach inwestycji:  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w 
Starych Siołkowicach,.a w szczególności:

a-   Zebranie humusu z terenu inwestycji
b-    Wykonanie koryta pod plac utwardzony

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót ziemnych w czasie dobudowy .

Okre  ślenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST,, Wymagania ogólne" 
pkt. 1.4. Określenia dodatkowe:

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m,
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
Is = 

Pd/Pds Gdzie:
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) pds - maksymalna gęstość 
objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.4.1.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków.

1.4.2. Zabezpieczenia terenu budowy
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i 
w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:utrzymywać 
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu 



stosowanie się do przepisów i norm doty-czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania.

2. Materiały
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w 
maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Nadmiar  ziemi  z  wykopów,  która  nie  zostanie  wykorzystana  należy 
odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z opłatą za wysypisko. Wykonawca 
osobno zgromadzi warstwy humusu. Humus zostanie wykorzystany przy pracach końcowych wokół obiektu 
jako warstwa wierzchnia. Nadmiar humusu zostanie odwieziony na wyznaczone przez Menadżera projektu 
miejsce jego wykorzystania.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 3.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntów
Wybór  środków transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany do  kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków  transportu  powinna  być  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i 
wbudowania gruntu (materiału).Zwiększenie odległości  transportu ponad wartości  zatwierdzone nie może 
być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  nie  zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  na  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę  w wytyczeniu i  wyznaczeniu  robót  zostaną  jeśli  wymagać  tego  będzie Inspektor  Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu
Kontury robót  ziemnych  pod fundamenty lub wykopy ulegające  późniejszemu zasypaniu  należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być 
wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 6.

Kontrola wykonania wykopów pole na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
- zapewnienie stateczności skarp,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 7. Za jednostkę 

obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny).

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót



Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez 
Inspektora Nadzoru na piśmie.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy związane

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050      Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy 
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 póz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401)



B-02
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 

ZAGĘSZCZENIEM



1   Wstęp

1.1   Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża grun-
towego  dla  robót  związanych  z  wykonaniem  placu  utwardzonego  w  ramach  inwestycji:  Budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Starych Siołkowicach.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zle-
caniu i realizacji robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego dla robót związanych z budową chodników wymienionych wpkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne".

2 Materiały
Nie występują.

3 Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się moż-
liwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopu
ścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne".

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne".

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  Wcze-
śniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe 
wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie 
oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwią-
zany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i 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 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym pro-
wadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z 
zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzęd-
ne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzia-
nym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpu-
su, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić  do jego zagęszczania.  Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12 
[5].
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%.

5.5  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego 
podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.



Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych na-
praw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt.

6 Kontrola Jakości

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00 „Wymagania ogólne".

6.2 Szerokość korytafprofilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o wię-
cej niż+10 cm i-5 cm.

6.3 Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04[4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projekto-
wą z tolerancją ±0,5%.

6.5 Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi pro-
jektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

7 Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanego i odebranego koryta.

8 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

9 Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności jak w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub

nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,



- zagęszczenie,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 Przepisy związane
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
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



B-03
PODBUDOWA   Z   KRUSZYWA NATURALNEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE



1.1   Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha-
nicznie dla robót związanych z budową placu utwardzonego w ramach inwestycji:  Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Starych Siołkowicach.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie dla robót związanych z budową dróg, parkingów i chodników wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.4 Określenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie   - jedna lub więcej warstw za-
gęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne"

2   Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST   „Wy-
magania ogólne"

2.2 Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego me-
chanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniej-
szej specyfikacji- zagęszczenie do Id=0,7.
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego me-
chanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, 
spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekrusze-
nia ziaren żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiałów

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-00 „Wymagania 
ogólne" oraz wytycznymi projektowymi.

2.3.2 Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-00 „Wymagania ogólne".



3 Sprzęt
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00. „Wymagania ogólne".

4 Transport
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

5 Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.1 Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-00 „Wymagania 
ogólne".

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-00 „Wymagania 
ogólne".

Jeśli  dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 
podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].-

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-00 „Wymagania ogól-
ne".

5.4 Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-00 „Wymagania 
ogólne".

6 Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustale-
niami SST D-00 „Wymagania ogólne".

6.3 Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-00 
„Wymagania ogólne".

6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-00 „Wymagania ogólne".

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
podbudowy

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-00 „Wy-



magania ogólne".

7 Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa

8 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

9 Podstawa płatności

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10 Przepisy związane
Normy i przepisy związane podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 10.



B-04
PODBUDOWA Z KRUSZYWA

ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE



1   Wstęp

1.1   Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie  dla  robót  związanych  z  wykonaniem  placu  utwardzonego  w  ramach  inwestycji:  Budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Starych Siołkowicach.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót drogowych i okołodrogowych.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg dokumentacji.

1.4 Określenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa       łamanego stabilizowanego mechanicznie       - jedna lub więcej warstw za-
gęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. Stabilizacja 
mechaniczna- proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2   Materiały

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00 „ 
Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2 Rodzaje materiałów
Materiałem do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw łamanych  stabilizowanych  mechanicznie 
powinno  być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  pokruszenia  surowca  skalnego  lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno 
być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiałów

2.3.1     Uziarnienie kruszywa
Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  wg  PN-B-06714-15  powinna  odpowiadać 
wymaganiom normy PN-S-06102, dla kruszywa na podbudowę zasadniczą.
Do  warstwy  podbudowy  zasadniczej  preferowane jest  kruszywo  o  uziarnieniu  0-31,5  mm. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo.



2.3.2     Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w tablicy 
1. Tablica 1
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania   Kruszy-

wa   łamane   Podbu-
dowa zasadnicza

Badania według

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, %(m/m) 10 PN-B-06714-15
2 Zawartość nadziama, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15
3 Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż 35 PN-B-06714-16
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż
1 PN-B-06714-26

5 Wskaźnik   piaskowy   po   pięciokrotnym   zagęszczeniu 
metodą l lub II wg PN-B-04481,%

Od 30 do 70 BN-64/8931-01

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles a)ścieralność całko-
wita   po   pełnej   liczbie   obrotów,   nie   więcej   niż: 
b)ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów,
nip wipnpi ni7'

35 30 PN-B-06714-42

7 Nasiąkliwość, % (m/m) nie więcej niż: 3 PN-B-06714-18
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża-

nia, % (m/m) nie więcej niż:
5 PN-B-06714-19

9 Rozpad krzemianowy i żelazowy łącznie, % (m/m) nie 
więcej niż:

- PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 803, % 
(m/m) nie więcej niż:

1 PN-B-06714-28

11 Wskaźniki nośności mieszanki kruszywa, % (m/m) nie 
więcej niż: a) przy zagęszczeniu Is >1,00 b) przy za-
gęszczeniu Iss 1,03

80 120 PN-S-06102

2.3.3     Woda

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kru-
szywa wg PN-88/B-32250.

2.3.4    Źródła poboru materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzo-
nych przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót,  Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi 
wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki 
materiałów.

3   Sprzęt
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00 „ Wymagania ogólne" pkt 3.

Do wykonania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować: 
Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposażone w urządzenia dozujące 
wodę, równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, walce ogumione, walce stalowe 
gładkie wibracyjne lub statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wi-
bracyjne do stosowania w miejscach trudnodostępnych.

4   Transport
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „ Wymagania ogólne" pkt 4. Kruszywa 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawil-
goceniem.

5  Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 5.



5.2 Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi 
warstwa ulepszonego podłoża.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności opty-
malnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  Ze 
względu  na  konieczność  zapewnienia  jednorodności  materiału  nie  dopuszcza  się  wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu po-
winna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa roz-
segregowaniu i nadmiernemu wysychaniu.

5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy podbudowy z kruszywa stabilizo-
wanego mechanicznie wynosi: 20 cm. Podbudowę o gr. 20 cm należy układać w dwóch war-
stwach. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach grubości takiej, aby jej osta-
teczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaga-
nych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymal-
nej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mie-
szanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kru-
szywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik za-
gęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12

5.5   Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowo-
dowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót.

6   Kontrola Jakości Robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Ba-
dania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie robót

6.3.1 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.



6.3.2 Wilgotność mieszanki
Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II),  z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić 
według PN-B-06714-17.

6.3.3 Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.  Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12.  W 
przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste 
kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg 
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1< 2,2

6.3.4 Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki  do  badań  pełnych  powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę  w  sposób  losowy  w 
obecności Inżyniera.

6.4   Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1     Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tabeli 2.

Tabela 2 Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabi-
lizowanego mechanicznie
LP. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razv na 1 km
2 W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe Co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na łukach, 

w osi jezdni i na krawędziach
6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed 
odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
- ugięcie sprężyste co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

6.4.2 Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm.

6.4.3 Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4- metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówność 
podbudowy nie może przekroczyć 10 mm.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projek-
tową z tolerancją ±0,5%.



6.4.5 Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice między rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać -1 cm, + 0 cm.

6.4.6 Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 
cm.

6.4.7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%.

6.4.8 Nośność podbudowy
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 3, ugięcie sprę-
żyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 3.

Tablica 3 Cechy podbudowy
Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa 
wskaźniku 
wnoś 
mniejszym
%

o
nie 
niż

Wskaźnik 
Zagęszczenia 
Is   nie   mniej-
szy niż

Maksymalne   ugięcie 
ste pod kołem, mm

spręży- Minimalny   moduł   odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm 
MPa

4
0

kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1

od   drugiego   ob-
ciążenia E2

80 1,00 1,25 1 ,40 80 140
120 1,03 1,10 1 ,20 100 180

7 Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

9 Podstawa płatności

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności jak w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,



- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10 Przepisy związane
-

10.1 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa    mineralne.    Badania.    Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa    mineralne.    Badania.    Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki me todą 
bromową

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa    mineralne
drogowych Kruszywa    naturalne    do nawierzchni
PN-S-06102 Drogi   samochodowe.   Podbudowy   z   kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych
BN-64/8931-01 Drogi    samochodowe.    Oznaczanie   wskaźnika piaskowego
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



B-05
OBRZEŻA BETONOWE



1 Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych dla robót związanych z wykonaniem placu utwar-
dzonego  w  ramach  inwestycji:  Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  przy  Gimnazjum  w  Starych 
Siołkowicach.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usta-
wieniem obrzeży betonowych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2 Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00 
„Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2 Stosowane materiały
Obrzeża betonowe 8x30x100 cm wibroprasowane, gatunku l powinny być wykonane z betonu
klasy B-30 i spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta.
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością <4%
oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla obrzeży betonowych i granitowych:

- dla szerokości i wysokości +-3 mm
- dla długości +-8 mm
- Dopuszczalne    wady iszkodzeniaobrzeży:
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających nawierzchnie górne 

niedopuszczalne.
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a 
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711
Cement użyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN-197-1. Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08. 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 D-00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2 Sprzęt do montażu obrzeży
Roboty związane z ustawieniem obrzeży betonowych należy wykonywać ręcznie przy użyciu drob-
nego sprzętu pomocniczego.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2 Transport obrzeży
Obrzeża powinny być transportowane w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy w spo-
sób chroniący przed uszkodzeniami.

5 Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2 Ustawienie obrzeży betonowych
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeża wykonać zgodnie z do-
kumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno być wyprofilowane i za-
gęszczone.  Wskaźnik  zagęszczenia  >  0,97.  Szerokość  spoin  między  obrzeżami  nie  powinna 
przekraczać 1 cm.

6 Kontrola Jakości Robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2 Sprawdzenie podłoża i obrzeży
Ocenę prefabrykatów należy przeprowadzić zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie wykonanych 
wykopów pod obrzeża polega na ocenie wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu oraz sze-
rokości dna wykopu z tolerancją+-1 cm. Sprawdzenia ustawienia obrzeży :
- odchylenie linii w planie - max. Odchylenie może wynosić 1 cm na każde 100 m
- odchylenie niwelety - max. ±1 cm na każde 100 m.

- Równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową < 1 cm na
każde 100 m

7 Obmiar robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa



Jednostką obmiarowa jest mb (metr bieżący) wykonanego obrzeża betonowego .

8 Odbiór robót

8.1   Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie pomiary 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 D-00 „Wymagania ogólne"

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb obrzeża obejmuje: - prace 
pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod obrzeże
- rozścielenie i ubicie podsypki
- ustawienie obrzeży
- wypełnienie spoin,
- zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem i ubicie,
- pielęgnacja spoin wodą

10 Przepisy związane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-

nych
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena
zgodności

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych.



B-06
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK



1.WSTĘP

1.1. Przedmiot S ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

- wykonanie nawierzchni na boisku z nawierzchnią syntetyczną

l.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne" 1.5. Ogólne wymagania 
dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne"

2.MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne"

2.2. Materia  ły na boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchni   
syntetycznej  :      

Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna  ITB  lub  wynik  badań  specjalistycznego  laboratorium  badającego  nawierzchnie 
sportowe np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
- Autoryzacja   producenta   nawierzchni   poliuretanowej,   wystawiona   dla   wykonawcy   na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą
nawierzchnię.

Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz 
Projektanta przystosowujacego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań 
należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się 
wiedzą techniczną

2.3.  URZĄDZENIA BOISKOWE

a) stojaki do siatkówki  w tym jeden z krzesłem sędziowskim, siatka turniejowa czarna z 
antenkami -1kpl

b) stojaki metalowe do koszykówki kpl z tablicą stalową 120x90cm z obręczą i siatką-
łańczuszkową 4 kpl 

c) bramki aluminiowe 4,00x2,00 do piłki ręcznej wraz z siatkami szt 2

d) słupki do tenisa ziemnego wraz z siatką , podpurkami i taśmą naciągającą 1 kpl.



e) stanowisko sędziowskie do sędziowania tenisa i badmintona 1 szt.

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" .

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   „Wymagania ogólne"

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne"

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, 

- lub aprobata techniczna ITB, 
- lub rekomendacja techniczna ITB 
- lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. 

Labosport.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez j ej producenta.
- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
- Autoryzacja  producenta nawierzchni  poliuretanowej,  wystawiona  dla wykonawcy  na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię.

Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną

5.3. Montaż urządzeń boiskowych :

5.4.1. Boisko do siatkówki:
-  Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji
-  Ustawienie  demontowalnych stojaków do siatkówki  z  regulowaną wysokością w tym jeden 

z krzesłem sędziowskim , siatka turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl )

5.4.2.. Boisko do koszykówki:
- Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem śrub
- Ustawienie   stojaków metalowych demontowalnych do koszykówki kpl z tablicą 

stalową 120x90cm, obręczą  i siatką łańcuszkową-4kpl

5.4.3.. Boiska do piłki ręcznej
- Wykonanie fundamentów pod bramki z montażem tuleji
- Zamocowanie w gotowych otworach bramek aluminiowych  4,00x2,00   do piłki ręcznej 

wraz z siatkami   1 para 

5.4.3.. Kort do tenisa ziemnego
- Wykonanie fundamentów pod słupki z montażem tuleji
- Zamocowanie w gotowych otworach demontowalnych słupków aluminiowych  z 

mechanizmem do naciągania siatki
- Dostarczenie i zamocowanie siatki do tenisa wraz z podpórkami do gry singlowej i 

środkową taśmą napinającą

5.4.3.. Stanowisko sędziowskie uniwersalne



- Dostarczenie i zainstalowanie stanowiska śędziowskiego

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne"

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne"

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne"

10. Normy i dokumenty związane
- Atesty PZH
- Instrukcje producentów
- Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektneta przystosowujacego projekt do warunków

miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną


