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ST-00 CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania : „ZAGOSPODAROWANIE
TERENU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W GOŁKOWICACH PRZY UL. WYZWOLENIA W
RAMACH PROJEKTU „SYNERGIA"”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej oraz wykonawczej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych
asortymentów robót.
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Laboratorium – akredytowana placówka badawcza, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową
i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, przedmiary i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 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 w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa i
ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wpłynie
to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy a do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) otrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie otrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę
techniczna wydana przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użyciem spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednia odzie 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.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego).Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
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polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 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 Zamawiającego o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów lub urządzeń
przeznaczonych do robót lub będących przedmiotem zamówienia Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, a
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem
jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni, będą zachowane następujące
warunki:
a) Zamawiający będzie miał zapewniona współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bądź złożone
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej l tydzień przed
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Zamawiającego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umowa.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiającego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawce na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót
lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badan materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badan naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Zamawiającego będą
wykonywane nie później ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, poziom ich
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, a roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. Zamawiający
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia
te będą tak poważne, a mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną osunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty
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związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, a wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badan. Zamawiający będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawce osunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować mona wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane
Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawce, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania nieżalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:określonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub
certyfikat zgodności z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. l , które spełniają ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawce Zamawiającemu. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzacje producenta
na dostawę i montaż nawierzchni syntetycznej.
6.7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym, ale może zostać narzucona konieczność
prowadzenia dziennika budowy przez Zamawiającego alternatywnie do notatek służbowych. Odpowiedzialność
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony dat a
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
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pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 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 badan z podaniem, kto je
przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu
do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
7.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
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które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem
Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę syntetyczna, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.
7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
7.4. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem do bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowymi , jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
7. opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. Kosztorys powykonawczy, ewentualnie kosztorys różnicowy i inne dokumenty wymagane w związku z
pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez Zamawiajacego na finansowanie inwestycji.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Ustalenia ogólne
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją zadania
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wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji
projektowej.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290, 961,1165,1250).

ST-02 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
ST-02.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
1. CZEŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej oraz wykonawczej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu oraz podczas
wykonaniu robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu położenie obiektów inżynierskich. W zakres robót
pomiarowych, związanych z położeniem obiektów inżynierskich i ich punktów wysokościowych wchodzą:
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów wysokościowych,
c) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne - punkty krańcowe poszczególnych elementów składowych opracowania, załamania osie
trasy ścieżki spacerowej, osie lokalizacji projektowanych urządzeń.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00 „Wymagania
ogólne"
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robót
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do
1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mrn i
długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego obiektów i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
1. teodolity lub tachimetry,
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2. niwelatory,
3. dalmierze,
4. tyczki,
5. łaty,
6. taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia obiektów i ich punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia obiektów inżynierskich mona przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 7). Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąc od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca celem ustalenia wysokościowej lokalizacji
elementów opracowania powinien przedstawić do uzgodnienia proponowany poziom lokalizacji wyznaczony w
nawiązaniu do rzeczywistych rzędnych terenu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeśli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na kos/t Wykonawcy. Wszystkie pozostałe
prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe obiektów i inne punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza
granica robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może
przekraczać 50 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym
obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość miedzy reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić
50 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego
konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze mona wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach o
obrębie realizacji robót. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany
przez Zamawiającego. Rzednę reperów roboczych należy określać z taka dokładnością, aby średni błąd niwelacji
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacje podwójna w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie usytuowania obiektów
Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligoniacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
określonej w dokumentacji projektowej. Os obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w
punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni co
20 metrów. Rzędne niwelety punktów pomiarowych należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktów charakterystycznych w
terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy
Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granica robót.
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6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem obiektów i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
7.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
1. sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi obiektów i punktów wysokościowych,
2. uzupełnienie osi obiektów dodatkowymi punktami,
3. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
4. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Wymagania szczegółowe
ST-02.02 Roboty ziemne
1.Część ogólna
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych i rozbiórkowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i wykonawczej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie w ramach:
• demontażu i rozbiórki elementów znajdujących się na terenie projektowanej inwetycji
wykopy pod fundamenty, rowki pod obrzeża
• załadunek i wywóz gruntu z wykopów
• wykopy pod kanalizacje deszczowa
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Materiałami stosowanymi do wykonania robót objętych niniejsza specyfikacja będą:
- grunt wydobyty z wykopu,
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
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- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zagęszczania,
- zagęszczarka,
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiającego.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST -00.00.00 . Do przewozu wszelkich
materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-00.00.00 .
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy: zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i
naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami
badań geotechnicznych gruntu jeżeli zostały opracowane, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp
ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów
jak i nasypów , położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów,
zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami
-poziomica, łata miernicza, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę
drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usuniecie ogrodzeń itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg
dojazdowych. Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych
należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia
grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej
dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem
przewodu.
5.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania
nasypów należy wykorzystać grunty wirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzące z
wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych,
pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metoda podłużną, boczna lub czołowa z
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu,
płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien
wynosić I s =1,02. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest
zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem
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rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie
powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za
powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5.3. Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji musi być zagęszczone zgodnie / wymaganiami podanymi w
normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania
wskaźnika Is= 1,0 chyba, e specyfikacja określa inaczej. Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa
wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla
gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona
laboratoryjnie.
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00.
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- jakość gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypów,
- zagęszczenie.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu, wykopów,
przekopów, zasypek.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót ziemnych obejmuje:
3. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe na terenie przewidzianym na
lokalizację inwestycji
4. oznakowanie robót,
5. wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp, odkład lub utylizację, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
6. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
7. profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
8. zagęszczenie powierzchni wykopu ,
9. przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10.rozplantowanie urobku na odkładzie,
11.wykonanie zasypek, nasypów,
12.rekultywacje terenu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
ST-02.03 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego pod chodniki,
boisko.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wg pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
• równiarki lub spycharki uniwersalne,
• walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany sprzęt nie może spowodował niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy
określić zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny
moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 MEn >80 MPa.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od 20% do + 20%.
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeśli 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
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zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jeśli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy
mona przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeśli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
6.2. Badania w czasie robót
6.2. l. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badan dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp.
Wyszczególnienie badan i pomiarów
Minimalna częstotliwość badan i
pomiarów
1.

Szerokość koryta

1 raz na 100 m"

2.

Równość podłużna

co 20 m lecz nie mniej ni 1 raz na
100 mi

3.

Równość poprzeczna

1 raz na 1 00 m2

4.

Spadki poprzeczne

5 razy na 1 00 m lecz nie mniej ni 1
raz na 100 m2

5.

Rzędne wysokościowe

co 1 0 m w osi i na krawędziach

6.

Ukształtowanie osi w planie

co 10 m w osi i na krawędziach

7.

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
podłoża

w punktach na dziennej działce
roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na
100 m2

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej ni ± 2 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata, zgodnie z norma BN68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łata. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
± 5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać ± l cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni ± 3 cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być
mniejszy od podanego wcześniej. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17.
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od - 20% do + 20%
Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy ni 80 MPa.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
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zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarządzającego realizacja umowy,
jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
10. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIAZANE
WTWO Robót budowlano- montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne
ST-02.04 Warstwy odsączające, geowłóknina
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem warstw odsączających.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu
robót opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy
odsączającej w konstrukcji boiska.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsączających jest piasek. ;
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać następujący warunek: - szczelności, określony
zależnością:
D1S,−−− < 5 , gdzie: ;
d86,
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej,
d8b - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. Dla materiałów stosowanych przy
wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana
na warstwie odcinającej. Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11113
2.4. Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę
techniczna wydana przez uprawniona jednostkę. Należy zastosować geowłókninę wzmacniająco- separującą z
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włókien ciągłych o wytrzymałości na rozciąganie min 8kN/m.
2.5. Składowanie kruszywa
Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej 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.
2.6. Składowanie geowłóknin
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączająca lub odcinająca należy przechowywać w opakowaniach w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu: g) równiarek, h) walców statycznych, i) płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wym. dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mona przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-01.03.00 Warstwa odsączająca powinna być
wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami
określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub
szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych ni
co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. W miejscach, w których widoczna jest segregacja
kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni 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 wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiału, a do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców
warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według
normalnej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN- 77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy
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wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest nisza od wilgotności optymalnej, kruszywo należy
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Rozkładanie geowłóknin
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W
czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta dotyczące
szerokości na jaka powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.
5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch
jakichkolwiek pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”,
to znaczy tak, e pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już
ułożonym materiale.
5.6. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca 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 lezącej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciążą Wykonawce robót.
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badan Zamawiającemu. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości
kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego
podłoża
Lp.
Wyszczególnienie badan
Minimalna częstotliwość
i pomiarów
badan i pomiarów
1.

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2.

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3.

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4.

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5.

Rzędne wysokościowe

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

6.

Ukształtowanie osi w planie *)

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

7.

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej
ni raz na 600 m2
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnic od szerokości proj. o więcej ni 110 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrowa łata, zgodnie / norma BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrowa łata. Nierówności nie mogą
przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1
cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi proj. o więcej ni ± 5 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określona w dokumentacji projektowej z tolerancja
- l cm, -2 cm.
Jeśli 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 o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według
wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN- 64/8931-02,
nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B- 0671417. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji
projektowej,
b) równość warstwy,
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny
mieć takich uszkodzeń.
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. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej i warstwy zasypkowej.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

ST-02.05 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej 13 mm
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i podczas realizacji.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo- gumowa o
grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy z betonu jamistego lub mieszaniny
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych,
sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów
rekreacji ruchowej.
1.4.2. Określenia pozostałe
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
W projekcie przyjęto rozwiązanie nawierzchni sportowej jako nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.
Nawierzchnie poliuretanowe przeznaczone dla zewnętrznych obiektów sportowych i rekreacyjnych, to obecnie
bardzo popularne i wielofunkcyjne systemy - jako jedyne, poza trawami syntetycznymi, odpowiednie na boiska
sportowe i zdecydowanie jedyne do stosowania na biernie i robienie urządzeń sportowych. Dzięki zastosowaniu
odpowiednich komponentów otrzymujemy produkt o doskonałych parametrach. Nawierzchnia ta charakteryzuje
się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia znakomite pochłanianie energii udarowej,
chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, kolana i łokcie grających. Zaprojektowanie takiej nawierzchni
jest równie w zgodzie w tendencja dostosowywania polskich szkół do standardów panujących w szkołach innych
krajów europejskich, a tym samym stwarzanie podobnych warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży w równych
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częściach Europy.
Charakterystyka nawierzchni:
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo- gumowa o grubości warstwy 13mm – wersja podstawowa,
wymagająca podbudowy betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do
pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la.,
boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Posiada certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH
oraz Aprobatę ITB a także spełnia wymogi normy DIN 18035/6. Obiekty z zainstalowana nawierzchnia o
podanych parametrach uzyskały certyfikaty First Class IAAF. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:
elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak
wykonaną warstwę należy pokryć warstwa użytkową, która stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM.
Czynność ta wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic).
Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku – ścieżka spacerowa.
Parametry:
Określenie parametru, jednostka
Wartość wymagania
Wytrzymałość na rozciąganie , (MPa)

³ 0,70

Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%)

³ 53

Wytrzymałość na rozdzieranie, (N)

³ 100

Ścieralność (mm)

0,09

Twardość według metody Shore’a . A , (Sh. A )

65± 5

Odporność
na
działanie
hydrotechnicznych oceniona:
- przyrostem masy , (%)
- zmiana wyglądu zewnętrznego

zmiennych

cykli 0,7
bez zmian

Mrozoodporność:
- przyrostem masy, (%)
- wygląd powierzchni po badaniu

0,80
bez zmian

Przyczepność do podkładu (MPa)
- betonowego
- asfaltobetonowego

³ 0,6
³ 0,5

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
- w stanie suchym
- w stanie mokrym

³ 0,35
³ 0,30

Odporność na sztuczne starzenie,
( stopień w skali szarej)

4-5
( bez zmian )

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków
chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej:
parametr
DOC - po 48 godzinach
ołów (Pb)
kadm (Cd)
chrom (Cr)
chrom VI (CrVI)
rtęć (Hg)

wartości w mg/l
< 7
< 0,005
< 0,0005
< 0,005
< 0,008
< 0,0002
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cynk (Zn)
cyna (Sn)

< 0,9
< 0,005

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
1. Certyfikat IAAF
2. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniona do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, e nawierzchnia
posiada a dane parametry.
3. Atest Higieniczny PZH
4. Dokument potwierdzające spełnienie przez oferowana nawierzchnie wymogów normy DIN
18035/6
5. Karta techniczna systemu
6. Badania na zawartość pierwiastków śladowych
7. Autoryzacja producenta systemu
8. Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Wykonawców jest uzyskanie
przez Inwestora jak najlepszych jakościowo produktów. W tym celu zaleca się, aby Inwestor żądał od
potencjalnych Wykonawców, jak największą ilość dokumentów wyżej opisanych, (podstawa prawna żądania
powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane).
Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeże betonowe 6x60 cm z warstwą poliuretanu gr 13mm na ławie
betonowej zagłębione na poziomie warstwy wierzchniej.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod warunkiem, że nie
uszkodzi, ani te nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2 ST-05.05.02
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
Jednostka obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowej.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.
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ST-02.07 Nawierzchnia żwirkowa
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem nawierzchni żwirkowej (park do treningu ulicznego)
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i podczas realizacji.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia żwirkowa płukana niezagęszczona o uziarnieniu 2-8mm gr 25mm na warstwie geowłókniny
1.4.2. Określenia pozostałe
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
Równość nawierzchni.
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4 - metrową, zgodnie z normą BN - 68/8931
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 - metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 25
mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny wynosić 3% z tolerancją 1%.
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +15 cm.
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 2 cm
Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeże elastyczne wykonane z barwionego granulatu SBR w kolorze
zielonym osadzone na ławie betonowej. lub betonowe 6x60 cm z warstwą poliuretanu gr 13mm lub nakładką
EPDM na ławie betonowej zagłębione na poziomie warstwy wierzchniej
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod warunkiem, że nie
uszkodzi, ani te nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2 ST-05.05.02
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
Jednostka obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowej.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.
ST-02.08 Nawierzchnia piaskowa
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem nawierzchni piaskowej (boisko do piłki plażowej)
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i podczas realizacji.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia piaskowa : piasek kwarcowy lub rzeczny o uziarnieniu 0-20mm gr 30mm na warstwie
geowłókniny na podbudowie.
1.4.2. Określenia pozostałe
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
Równość nawierzchni.
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4 - metrową, zgodnie z normą BN - 68/8931
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 - metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 25
mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny wynosić 2% z tolerancją 1%.
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +15 cm.
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 2 cm
Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeże elastyczne wykonane z barwionego granulatu SBR w kolorze
zielonym osadzone na ławie betonowej. lub betonowe 6x60 cm z warstwą poliuretanu gr 13mm lub nakładką
EPDM na ławie betonowej zagłębione na poziomie warstwy wierzchniej
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod warunkiem, że nie
uszkodzi, ani te nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2 ST-05.05.02
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
Jednostka obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowej.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.
ST-02.09 Nawierzchnia trawiasta
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem nawierzchni trawiastej (boisko sportowe do piłki nożnej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i podczas realizacji.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Nawierzchnia trawiasta : warstwa nawierzchniowa (materiał, grubość, warstwy): torf ogrodniczy + ziemia
urodzajna gr 25cm na podbudowie z gruntu rodzimego
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI
• kompleksowej renowacja płyty boiska wraz z wyrównaniem, odtworzenie darni, spulchnieniem oraz
przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej części boiska.
• Teren przewidziany pod przebudowę wymaga odspojenia terenu, usunięcia darni, wyrównania
powierzchniowego oraz nawiezienia warstwy podbudowy wykonanej z gruntu rodzimego oraz warstwy
nawierzchniowej sporządzonej wg receptury opracowanej na podstawie przeprowadzonych konsultacji
agrotechnicznych.
Trawnik sportowy wykonany jako mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwaśnego) w następujących
proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 – 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi
kompostowej (ewentualnie gleby rodzimej). Warstwa nośna zbudowana z materiałów, które pozwalają na
utrzymanie prawidłowej struktury glebowej, w tym przepuszczalności i chłonności wodnej. Całość warstwy
nośnej należy wykonać z istniejącej ziemi należy dowieźć torf i ziemię ogrodniczą w proporcjach podanych
wyżej. Po transporcie podłoża, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powyższymi zaleceniami i
rozrzuceniu w terenie należy wierzchnią warstwę uwałować i jednocześnie wyprofilować następnie
przeprowadzić wysiew nasion i pielęgnację trawnika, dobór mieszanki wykonana na podstawie
przeprowadzonych przez Wykonawcę konsultacji agrotechnicznych np.
siewnik : wgłębnym typu Campbell mieszanką traw o składzie np.: Festuca arundinacea „Astrbc” 25%, Festuca
rubra rubra „Bargena” 20%, Lolium perenne „Barbair” 20%, Lolium perenne „ Barrage” 15%, Poa pratensis
„ Balin” 20%, w ilości 3.0 kg/100 m2
nawóz: wieloskładnikowy o składzie: Azot (N) 15%, Fosfor (P2Os) 9%, Potas (K2O) 15%, Żelazo (Fe) 1%, W
ilości 3 kg/100 m2 oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie np: Azot (N) 27%, - w formie
azotanowej 13,5%, - w formie amonowej 13,5%, Wapń (CaO) 7%, Magnez (MgO) 4%, w dawce 4 kg/100 m2
lub inne dobrane zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
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Pielęgnacja nawierzchni przeprowadzona zgodnie z projektem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod warunkiem, że nie
uszkodzi, ani te nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2 ST-05.05.02
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
Jednostka obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowej.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.
ST-02.09 Nawierzchnia z kostki brukowej
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej (ciąg pieszo-jezdny, miejsca parkingowe, wjazd, ścieżki)
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i podczas realizacji.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne
przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
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wypełniającymi.Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg,
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt
z solą odladzającą w warunkach mrozu
Załącznik
Lp.
Cecha
Wymaganie
normy
1
2
3
4

1

Kształt i wymiary

1.1

Dopuszczalne odchyłki w mm od C
zadeklarowanych
wymiarów
kostki,
grubości
< 100mm
> 100mm

Długość Szerokość

Odchyłki płaskości i pofalowania C
(jeśli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy długości
pomiarowej
300 mm
400 mm
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność
na D
zamrażanie/rozmrażanie
z
udziałem soli odladzających (wg
klasy 3, zał. D)
Wytrzymałość na rozciąganie przy F
rozłupywaniu

Maksymalna (w mm)
wypukłość
wklęsłość

2.3

Trwałość
(ze względu na F
wytrzymałość)

2.4

Odporność na ścieranie (wg klasy G i H
3 oznaczenia H normy)

Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy

1.2

2
2.1

2.2

±2
±3

1,5
2,0

±2
±3

±3
±4

Grubość Różnica pomiędzy
dwoma pomiarami
grubości, tej samej
kostki, powinna być
≤ 3 mm

1,0
1,5

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2,
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250
N/mm długości rozłupania

szerokiej
Bohmego, wg zał. H normy -badanie
ściernej,
wg alternatywne
zał. G normy
-badanie
podstawowe
≤ 23 mm
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2.5

Odporność
poślizg/poślizgnięcie

na I

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana
lub polerowana - zadawalająca odporność,
b)
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg
zał. l normy (wahadłowym przyrządem do badania
tarcia)

3

Aspekty wizualne

3.1

Wygląd

J

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i
odprysków,
b)
nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie (barwiona może być
warstwa ścieralna lub cały
element)

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze producent powinien opisać rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez
odbiorcę,
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we właściwościach surowców i zmianach warunków
twardnienia nie są uważane za istotne

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych,
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą
cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy
stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych
plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie
do 2-3 lat.
2.2. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku spełniającego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.
3. Konstrukcja podbudowy
Podbudowa z kruszywa łamanego 4-48mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię powinno być
wyprofilowana zgodnie ze spadkami zapewniającymi odprowadzenie wody opadowej
3.1. Obramowanie nawierzchni
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z
wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
3.2. Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny
być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać
±1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio
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zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje
się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są
różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym
każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do
siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka
zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek
ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
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Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu należy
przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do
10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 6.
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne
wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia
przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,
b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
5.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Wyszczególnienie
badań
i
Lp.
Częstotliwość badań
Wartości dopuszczalne
pomiarów
1
Sprawdzenie podłoża lub koryta
Wg SST D-04.01.01.
2
Sprawdzenie ew. podbudowy
Wg SST D-04.04.02
3
Sprawdzenie
obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4
Sprawdzenie
podsypki Bieżąca kontrola j: grubości, Wg pktu 5.6; odchyłki od
(przymiarem liniowym lub metodą spadków
i
cech projektowanej grubości +1 cm
niwelacji)
konstrukcyjnych
w
porównaniu z dokumentacją
projektową i specyfikacją
5
Badania wykonywania nawierzchni kostki
a) zgodność z dokumentacją Sukcesywnie
na
każdej projektową
działce roboczej
b) położenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunięcie od osi projektowanej
(sprawdzone geodezyjnie)
punktach
do 2 cm
charakterystycznych
c)
rzędne wysokościowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone
instrumentem krawędziach
oraz
we
pomiarowym)
wszystkich
punktach
charakterystycznych
d) równość w profilu podłużnym Jw.
Nierówności do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 łatą
czterometrową)
e)
równość w przekroju Jw.
Prześwity
między
łatą
a
poprzecznym (sprawdzona łatą
powierzchnią do 8 mm
profilową z poziomnicą i pomiarze
prześwitu klinem cechowanym
oraz
przymiarem
liniowym
względnie metodą niwelacji)
f)
spadki
poprzeczne Jw.
Odchyłki od dokumentacji pro(sprawdzone metodą niwelacji)
jektowej do 0,3%
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g)
szerokość
nawierzchni
(sprawdzona
przymiarem
liniowym)
h)
szerokość
i
głębokość
wypełnienia spoin i szczelin
(oględziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dług. 10
cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich ułożenia

Jw.

Odchyłki od szerokości projektowanej do ±5 cm

W
20
punktach Wg pkt-u 5.6.5
charakterystycznych dziennej
działki roboczej
Kontrola bieżąca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inżyniera

5.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Sposób sprawdzenia

1

Sprawdzenie
nawierzchni,
ścieków

wyglądu zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości
krawężników, obrzeży, desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń
, spoin i szczelin

2

Badanie położenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach
planie
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, Ip.
5b)

3

Rzędne
wysokościowe,
równość Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
podłużna
i
poprzeczna,
spadki metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, Ip. od 5c
poprzeczne i szerokość
do 5g)

4

Rozmieszczenie i szerokość spoin i Wg pktu 5.5
szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz
wypełnienie spoin i szczelin

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"
7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod warunkiem, że nie
uszkodzi, ani te nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2 ST-05.05.02
9. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
Jednostka obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowej.
11. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
12. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.

ST-03. WYPOSAŻENIE
ST-03 01 Urządzenia siłowni
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00.00
2. Wymagania szczegółowe
• Wskazane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń danego zestawu mogą na siebie nachodzić;
• Elementy narażone na silne zużycie tj. stopki i siedziska wykonane są ze stali nierdzewnej odpornej na
warunki atmosferyczne i zadrapania.
• Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo;
• Śruby osłonięte metrycznie ocynkowanymi zaślepkami;
• Urządzenia wyposażone w ograniczniki, które uniemożliwiają nadmierne wychylenia elementów
wahających się powyżej 50 stopni zapobiegają niebezpiecznym uderzeniom
• Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem;
• Pedały i siedziska,wykonane ze stalowej blachy kwasoodpornej (nierdzewnej) grubości min. 2 mm,
odporne na ścieranie warunki atmosferyczne, zadrapania (nie dopuszcza się rozwiązań z tworzywa, gumy
lub malowanych proszkowo);
• Gumowe części amortyzujące (odbojniki), jeśli występują, przykręcane za pomocą śruby z gwintem
metrycznym do ramy urządzenia;
• Urządzenie posiada certyfikat, spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach: PN-EN
16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B";
• Urządzenia montowane do fundamentów zagłębionych poniżej strefy przemarzania 35*35*100cm
• Fundament zagłębiony min. 30 cm poniżej poziomu terenu;
• Do urządzenia dołączona jest tabliczka z instrukcją obsługi urządzenia;
• Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić, w strefach ochronnych nie powinno być
żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.
• Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm,
pozostałe rury o średnicy 90, 76, 60, 42, 34 lub 32 mm.
• Kolorystyka urządzeń : szaro/srebrno-czerwona;
3. Wykonanie robót
3.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Inspektorem nadzoru
asortymentu i standardu przewidzianego do montażu wyposażenia. Przed przystąpieniem do wykonywania robót
Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard. Do zakresu robót Wykonawcy wchodzi w szczególności
uzyskanie od Zamawiającego protokołu odbioru budowlanego dostawy wybranego kompletnego systemu.
4. Odbiór robót
4.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00
4.2.Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
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pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
4.3 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają odbiorom częściowym robót zanikowych tj roboty fundamentowe, podbudowy pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, odbiór końcowy
4.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest
przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi
zmianami b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń) Dzienniki budowy d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz
badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów e) ustalenia
technologiczne inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. W przypadku, gdy według komisji roboty
pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez
komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin
wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

ST-03 02 Urządzenia parku do treningu ulicznego
1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00.00
2. Wymagania szczegółowe
Rury stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor żółty, czerwony, lub grafitowy o średnicach min. 32
mm i grubość ścianki większą niż 2,6 mm. Rury dłuższe niż 1,4 m: grubość ścianki min. 5 mm. Dopuszcza się
stosowanie rur lub prętów o średnicy 25 mm na długości nie większej niż 1,4 m. Wszystkie łączenia rur
wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi. Dopuszcza się łączenie poszczególnych
modułów przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby i nakrętki muszą być
zabezpieczone zaślepkami polimerowymi. Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób
uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza. Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem
minimalnym 3 mm. Konstrukcja będzie przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do fundamentu
betonowego (beton min. C20/25, dawniej B25), sięgającego poniżej strefy przemarzania tj. 1m poniżej poziomu
terenu.
3. Wymagania dot. bezpieczeństwa i certyfikacji.
Urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy EN
16630:2015 gwarantujący że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną i
akredytowaną Jednostkę Certyfikującą
Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej Federacji
Parkour i Freerun.
Urządzenia montowane do fundamentów zagłębionych poniżej strefy przemarzania 25*25*100cm Fundament
zagłębiony min. 30 cm poniżej poziomu terenu. Park wyposażony w tabliczkę z instrukcją obsługi
urządzenia.Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić, w strefach ochronnych nie powinno być
żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp.
4. Wykonanie robót
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Inspektorem nadzoru
asortymentu i standardu przewidzianego do montażu wyposażenia. Przed przystąpieniem do wykonywania robót
Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard. Do zakresu robót Wykonawcy wchodzi w szczególności
uzyskanie od Zamawiającego protokołu odbioru budowlanego dostawy wybranego kompletnego systemu.
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5. Odbiór robót
5.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00
5.2.Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
5.3 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają odbiorom częściowym robót zanikowych tj roboty fundamentowe, podbudowy pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, odbiór końcowy
5.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest
przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi
zmianami b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń) Dzienniki budowy d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz
badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów e) ustalenia
technologiczne inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. W przypadku, gdy według komisji roboty
pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez
komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin
wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

ST-03 03 Urządzenia placu zabaw oraz kreatywna strefa gier
1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00.00
2. Wymagania szczegółowe
2.1. Urządzenie wielofunkcyjne
• Zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatorów UV;
• elementy przezroczyste wykonane są z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna
dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm;
• podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o
właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm;
• słupy konstrukcyjne o średnicy min 110mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynkowanej
ogniowo oraz malowanej proszkowo;
• obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz
podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo;
• wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej;
• elementy konstrukcyjne: konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym
posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 10, podestach kwadratowych szt.2,
oraz schodach zewnętrznych;
• Elementy zabawowo-dekoracyjne: - wieża z dachem , różnorodna kolorystyka
•
Normy i certyfikaty: - urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176;
•
materiały tworzywowe, z których zostało zbudowane urządzenie posiada pozytywny wynik badania na
zawartość pierwiastków śladowych, metali ciężkich, ftalanów i kadmu zgodnie z normą PN EN 71-3
2.2. Trampolina zewnętrzna
• Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej
• Elastyczna rama poliuretanowo-gumowa zakrywa górną krawędź urządzenia
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Mata trampoliny składa się z praktycznie niezniszczalnych poliamidowych elementów nawleczonych na
stalowe linki w elastycznej otulinie
• Sprężyny mocujące matę są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji
2.3. Kreatywna strefa gier
Gry wykonane z materiału termoplastycznego o dużej odporności na warunki atmosferyczne, UV,
zawierające materiały antypoślizgowe wulkanizowane się z utwardzoną nawierzchnią w trakcie
podgrzewania, która zapewnia to wysoką trwałość i żywotność produktu. Masa termoplastyczne zawiera
kolorowe pigmenty, wypełniacze, kruszywa, kulki szklane, środki pomocnicze oraz syntetyczną żywicę
Materiał jest odporny na paliwo, oleje, śnieg i mróz. Podłoże utwardzone z kostki brukowej spoinowanie
o minimalnej szerokości.
3. Wykonanie robót
3.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Inspektorem nadzoru
asortymentu i standardu przewidzianego do montażu wyposażenia. Przed przystąpieniem do wykonywania robót
Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard. Do zakresu robót Wykonawcy wchodzi w szczególności
uzyskanie od Zamawiającego protokołu odbioru budowlanego dostawy wybranego kompletnego systemu.
•

4. Odbiór robót
4.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00
4.2.Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
4.3 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają odbiorom częściowym robót zanikowych tj roboty fundamentowe, podbudowy pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, odbiór końcowy
4.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest
przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi
zmianami b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń) Dzienniki budowy d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz
badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów e) ustalenia
technologiczne inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. W przypadku, gdy według komisji roboty
pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez
komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin
wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

ST-03 04 Inne wyposażenie - trybuny
1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00.00
2. Wymagania szczegółowe
Konstrukcja trybuny stałej wykonana jest z profili stalowych. Gotowe elementy konstrukcyjne są cynkowane
ogniowo, co zabezpiecza trybunę przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.
Podesty dostępne w trzech rozwiązaniach konstrukcyjnych: kraty stalowe typu Vema cynkowane ogniowo, blacha
aluminiowa ryflowana oraz podesty drewniane.
Barierki ochronne malowane są proszkowo z palety kolorów standardowych .
Projektowane indywidualnie dla każdego obiektu, w oparciu o odpowiednie normy i przepisy techniczne
dotyczące widowni.
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Certyfikat zgodności z normami.
Trybuna stała z siedziskami plastikowymi wyposażona jest w barierki ochronne tyłu oraz boków.
Różnica poziomów między kolejnymi podestami wynosi 280 mm.
Siedziska plastikowe ze średnim oparciem w kolorze czerwonym. Wszystkie z nich wykonane są z polipropylenu
i charakteryzują się solidną konstrukcją wsporczą z dodatkowymi żebrowanymi wzmocnieniami pod siedziskiem.
Podwójna tylna ścianka znacznie zwiększa odporność siedzisk na akty wandalizmu. Woda odprowadzana jest
przez otwór wykonany w środkowej części.
Siedziska odporne są na niskie oraz wysokie temperatury oraz na promieniowanie UV. Wszystkie powinny
posiadać wgłębienie do zamocowania tabliczki z numerem. Atesty siedzisk: trudnopalności, toksyczności,
wytrzymałości.
3. Wykonanie robót
3.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Inspektorem nadzoru
asortymentu i standardu przewidzianego do montażu wyposażenia. Przed przystąpieniem do wykonywania robót
Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard. Do zakresu robót Wykonawcy wchodzi w szczególności
uzyskanie od Zamawiającego protokołu odbioru budowlanego dostawy wybranego kompletnego systemu.
4. Odbiór robót
4.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00
4.2.Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
4.3 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają odbiorom częściowym robót zanikowych tj roboty fundamentowe, podbudowy pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, odbiór końcowy
4.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest
przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi
zmianami b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń) Dzienniki budowy d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz
badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów e) ustalenia
technologiczne inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. W przypadku, gdy według komisji roboty
pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez
komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin
wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

ST-03 05 Inne wyposażenie – ogrodzenie
1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00.00
2. Wymagania szczegółowe
• Panelowe o wys. siatki min 150cm, 100cm z kraty ze zgrzewanego drutu o parametrach (grubość drutu
min. 6/5/6mm,szer przęsła max 2,5m) – nawiązanie do istniejącego ogrodzenia. Krańcowo zamontowane
na panelu podwójne pręty 8m. Oczka kraty min. 50x200mm w ogrodzeniu wys. 150cm, zaś w ogrodzeniu
wys. 100cm min. 100*200mm. Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie, ocynk ogniowy,
polakierowane warstwą proszku poliestrowego, w kolorze zielonym, słupki stalowe ocynk. kwadratowe
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malowane proszkowo zakotwione z fundamencie betonowym B-20 wraz z betonową (gładką)
prefabrykowaną podmurówką, ogrodzenie wys. 100cm – bez podmurówki. Montaż 7 furtek szer 120cm
* 150cm oraz 1 furtki 120cm*100cm oraz bramy 600cm*100cm, zamykanych na klucz.
• Panelowe o wys. min 400cm z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych parametrach (grubość drutu
min 6/5/6mm) – nawiązanie do istniejącego ogrodzenia. Krańcowo zamontowane na panelu podwójne
pręty 8m. Oczka kraty 50x200mm, w górnej części 100*200mm. Ogrodzenie zabezpieczone
antykorozyjnie, ocynk ogniowy, polakierowane warstwą proszku polakierowane warstwą proszku
poliestrowego, w kolorze zielonym, słupki stalowe ocynk. kwadratowe malowane proszkowo
zakotwione z fundamencie betonowym B-20 wraz z betonową (gładką) prefabrykowaną podmurówką
(szer przęsła 2,5m)., montaż furtki szer. 120cm zamykanej na klucz
• Piłkochwyty przy boisku do piłki nożnej wysokości 6 m i długości 2*30m wykonane z siatki
bezwęzłowej polipropylenowej rozwieszonej na aluminiowych słupach nośnych za pomocą akcesoriów
montażowych. Słupy rozmieszczone w rozstawie osiowym, co: 3m mocowane w zafundamentowanych
tulejach.
• Wymagania:
• Siatka bezwęzłowa, polipropylenowa, wielkość oczka 10 x 10 cm, grubość splotu linki 4 mm. Kolor
zielony. Obszycie wzmacniające na brzegach oraz w miejscach mocowania jej do słupów. Odporna na
warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV, posiadająca świadectwo niepalności oraz być obojętna
fizjologicznie (atest PZH).
• Słupy nośne aluminiowe malowane proszkowo o całkowitej długości 6,7 m, wysokość po
zamontowaniu w tulejach 6 m nad płytą boiska.
• a) Słupy skrajne wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego. Wymiar zewnętrzny słupa 80 x 80 mm,
grubość ścianki profilu minimum 3 mm. Słup posiada specjalne użebrowania wewnętrzne wzmacniające
profil pod kątem wytrzymałości oraz sztywności. Wzdłuż osi jednego boku, słup posiada specjalnie
wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do niego siatek piłkochwytów za pomocą haczyków
PP. Słup lakierowany proszkowo na kolor zielony.
• b) Słupy środkowe wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego. Wymiar zewnętrzny słupa 80 x
80mm, grubość ścianki profilu minimum 2,2 mm. Wzdłuż osi jednego boku, słup posiada specjalnie
wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do niego siatek piłkochwytów za pomocą haczyków
PP. Słup lakierowany proszkowo na kolor zielony.
• Tuleje montażowe
• Wykonane z profilu stalowego kwadratowego 90 x 90 mm, grubość ścianki 3 mm, długość 70 cm Tuleje
cynkowane ogniowo. Tuleje fundamentowane w podłożu: wielkość stopy fundamentowej to min. 50 x 50
cm, głębokość poniżej strefy przemarzania. Beton klasy min. B25 . Stopa fundamentowa zbrojona w 4
narożach drutem zbrojeniowym Ø 12 mm (pion) połączonych drutami poprzecznymi Ø 6 mm na 4
poziomach)
• Zastrzał
• Wykonany z profilu kwadratowego stalowego min. 40 x 40 x 3 mm, cynkowany ogniowo, malowany
proszkowo na kolor zielony. Z jednej strony zastrzał mocowany do słupa skrajnego na wysokości ok.
5,5m; z drugiej do tulei słupa sąsiedniego. Zastrzał zabezpiecza skrajne słupy przed ugięciem.
• Piłkochwyty z siatki bezwęzłowej polipropylenowej wys 2,5m mocowane do istniejącego ogrodzenia
(boisko do piłki siatkowej), słupki piłkochwytu mocowane do istniejących słupków ogrodzeniowych,
parametry materiałowe siatki zgodnie z opisem w pkt 4, mocowanie zapewniające stabilność konstrukcji
3. Odbiór robót
3.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00
3.2.Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
3.3 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają odbiorom częściowym robót zanikowych tj roboty fundamentowe, podbudowy pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, odbiór końcowy
3.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest
przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi
zmianami b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń) Dzienniki budowy d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz
badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów e) ustalenia
technologiczne inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. W przypadku, gdy według komisji roboty
pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez
komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin
wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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