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I.          OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 

Nazwa inwestycji: Modernizacja boiska sportowego w Szczyrku - Biłej przy Szkole 
Podstawowej nr 3  

 
Rodzaj inwestycji: roboty budowlane 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1.2.1. Zamawiający:    URZĄD MIASTA SZCZYRK  

UL. BESKIDZKA 4  

43-370 SZCZYRK 

 

1.2.2.  Instytucja finansująca inwestycję: URZĄD MIASTA SZCZYRK  

UL. BESKIDZKA 4  

43-370 SZCZYRK  

  

1.2.3. Wykonawca:    po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Celem przedsięwzięcia jest modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3  
w Szczyrku - Biłej.  
Zakres robót objętych ST obejmuje roboty i czynności umoŜliwiające i mające na celu realizację 
wszystkich robót objętych dokumentacją projektową w celu osiągnięcia zamierzonego celu: 
- roboty przygotowawcze  
- wykonanie płyty boiska ze sztucznej trawy wraz z podbudową  
- wykonanie ogrodzenia  
- wykonanie odwodnienia boiska (drenaŜ)  
- dostawa i montaŜ urządzeń sportowych  
 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót. 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  
 
• Dokumentacja projektowa „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  

nr 3 w Szczyrku - Biłej” autorstwa mgr inŜ. arch. Przemysława Stawinogi  
• Przedmiar robót 
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1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 

- przygotowanie terenu i roboty ziemne  
- nawierzchnia sportowa  
- drenaŜ  
- krawęŜniki drogowe 
- ogrodzenie  

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty     

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby        jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca 
kolejność ich waŜności: 
1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 

 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
 
 
1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1.obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
1.5.2.budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4.budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5.robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.5.6.terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.7.certyfikacie zgodności - naleŜy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.8.deklaracji zgodności - naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.9.dokumentacji projektowej - naleŜy przez to rozumieć słuŜącą do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na 
budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.10.dokumentacji powykonawczej budowy - naleŜy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.11.aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.12.wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową. 
 

1.5.13.dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - naleŜy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieŜącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.15.kierowniku budowy - naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upowaŜnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.16.materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.17.odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.5.18.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - naleŜy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 
który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.19.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - naleŜy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych teŜ „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem  
i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
   
1.5.20.projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.21.przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   
 

1.5.22.robotach podstawowych - naleŜy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.23.wspólnym słowniku zamówień - naleŜy przez to rozumieć system klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa 
się ze słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 

 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
poleceniami inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
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w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2. Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu określone są granicami działki na której zlokalizowane jest boisko przyszkolne. 
Istniejące boiska jest ogrodzone.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 
2) kopię zgłoszenia o rozpoczęciu robót  
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochronę placu budowy 
oraz wszystkich materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 
będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót dróg, chodników, 
jezdni w stanie czystym i nienaruszonym.  
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2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za dokonanie 
naprawy w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie  
i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.4. Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi  
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, 
w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  
i zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Zgłoszenie wykonania robót  
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 
f) Protokoły odbioru robót; 
g) Opinie ekspertów i konsultantów; 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
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dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze 
• Dokumentacja powykonawcza 

 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych.  

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną, powykonawcza 
opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym i zaklauzulowaną przez 
odpowiedni urząd.  
 
 

3. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieuŜywane. Materiały 
powinny spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
3.1. Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych, wykonawca na 
Ŝądanie inspektora nadzoru przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach. 
Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają 
one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru.  

3.2. Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru.  
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia 
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. KaŜdy 
rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone.  

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili 
kiedy zostaną uŜyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
 

4. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w umowie.  
 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
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JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez inspektora nadzoru. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 

5. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami 
inspektora nadzoru.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości zastosowanych materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

2.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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7.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu  
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, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie inspektora nadzoru.  
 
7.3. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 
inspektor nadzoru.   
 
7.4. Odbiór końcowy robót  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę budowy z wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwesora.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
końcowego robót dokonana komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających  i robót  poprawkowych.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 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  
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  
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6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót  
 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami  
i normatywami. 

8.2. Przepisy prawne 
 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141)  

z późniejszymi zmianami 
• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92 poz.881) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ. U. nr 109/2000 póz. 1157) 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. nr 30/1989 póz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy  
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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II.        SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST ) 

001 Przygotowanie terenu i roboty ziemne 

Kod CPV 45111200-0 
 
1.1. Przedmiot SST   
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przygotowaniem terenu i robót ziemnych przy modernizacji boiska 
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczyrku - Biłej.   
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umoŜliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego  
w punkcie 1.1. przedmiotu, a to: 
-  obsługa geodezyjna  
-  roboty ziemne 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami  
i Ogólną ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem koniecznych robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru.  
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

- wygrodzić strefy niebezpieczne, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne, 
zabezpieczyć przejścia, przejazdy,  

- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemoŜliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umoŜliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót, 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów  
i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na 
budowie, 

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
5.3. Korytowanie  
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest 
moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane.  
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Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy 
jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub  
w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru.  
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem i przepisami BIOZ. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze  
i kosztorysie ofertowym. 
 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST ogólnej.  
Szczegółowe zasady odbioru określa umowa.  
 
 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
9.1. Związane normatywy 
 
WTWiO robót budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
 
9.2 Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN),  
w tym w szczególności: 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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002 Nawierzchnia sportowa  
 

Kod CPV 45212221-1  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy w ramach modernizacji boiska sportowego  
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczyrku.   
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umoŜliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego  
w punkcie 1.1. przedmiotu, a to: 
-  wykonanie nowej nawierzchni boiska 
-  dostawa i montaŜ sprzętu sportowego  
 
1.3.1. Nazwy i kody 
 
45212221-1, 45236100-1 - podbudowy, 
45212221-1 - budowa nowej nawierzchni boiska, 
45235310-9 - nawierzchnia drogi i placów, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy 
syntetycznej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru.  
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej ST. 
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2.2. Kruszywa 
 
Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-B-11112. 
Przewiduje się zastosowanie podbudowy z:   
- kruszywa łamanego, nie sortowanego 4-30 mm 
- kruszywa łamanego 0 - 4 mm (miału) 
Kruszywa słuŜące do wykonania poszczególnych warstw podbudowy muszą posiadać 
dokładnie takie same parametry jak zalecane w dokumentacji projektowej.   
Kruszywa przeznaczone do wbudowania naleŜy składować na przygotowanym wcześniej, 
utwardzonym terenie, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym 
wymieszaniem. 
Do wykonania nawierzchni uŜyć kruszyw naturalnych. 
 
2.3. Sztuczna nawierzchnia trawiasta boiska  
 
Dane techniczne trawy syntetycznej: 
 

Opis Parametry 

Rodzaj wykładzina tkana  
Wysokość źdźbła trawy ponad matą  20 mm 
Składniki włókna  polietylen + polipropylen,  

źdźbła proste, monofil, odporne na działanie 
promieni słonecznych, 8800 dtex, 120 µ 

Mata (drugi spód)  wodoprzepuszczalny lateks  
Spód podstawowy  100% siatki polipropylen  
Rodzaj splotu  3/8″ 
Ilość węzłów  nie mniej jak 21197/m2 

Ilość pęczków  nie mniej jak 200/m 
Ilość włókien (splotów) nie mniej jak 339160/m2  
Kolor murawy  zielona  
Kolor linii białe  
Szerokość rolek  5 m 
Wysokość wypełnienia  około 18 mm  
Rodzaj wypełnienia  piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm  
Waga wypełnienia  Piasek kwarcowy 24 kg/m2  

 
Składowanie: 
- po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułoŜone na płaskiej  

i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 rolek, a stykać 
powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań. 

- naleŜy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 
- najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułoŜenie rolek na boisko bezpośrednio  

w miejscach ich późniejszej instalacji. 
 
2.4. Urządzenia  
 
- zestaw do piłki siatkowej (tuleje, słupki z naciągiem, siatka),  
- zestaw do piłki ręcznej i noŜnej (bramki 3 x 2 m z siatkami, tuleje montaŜowe), 
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- zestaw do piłki koszykowej dwusłupowy (tuleje. Kosze o wysięgu 160 cm, tablica 
laminowana, obręcz uchylna), 

- zestaw do tenisa ziemnego i badmintona (tuleje, aparat naciągowy, słupki, siatka). 
 
Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, być dopuszczone do 
stosowania.  
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.   
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez 
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje 
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca 
powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania).  
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez 
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry 
techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające moŜliwość ich 
wykorzystania (Atest PZH). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.1. Podbudowy i podsypki z materiałów sypkich  
 
5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwami o jednakowej grubości w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłoŜonej warstwy 
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luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość 
projektowaną. Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być zagęszczane przejściami walca 
statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczenie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
moŜna zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale. Po zagęszczeniu warstwy 
kruszywa grubego naleŜy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca i mieszanki 
drobnej granulowanej od 0 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 
Pod płytę boiska wykonać warstwę górną z kruszywa łamanego 0-4 mm o gr. 5 cm. 
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się. Natomiast górną 
warstwę naleŜy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione 
klińcem. 
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było 
stale wilgotne, co powoduje, Ŝe kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa 
szczelnie pod walcem. Zagęszczenie moŜna uwaŜać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady 
po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jeśli nie wykonuje się zamulania 
nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego naleŜy dodawać równieŜ miał. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowy walca wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami 
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, zagęszczenia naleŜy 
przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa 
wodą. 
Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
Stopień zagęszczenia (Is) podłoŜa powinien być równy lub większy od 0,97. 
 
5.2. Obramowania 
 
Obramowanie istniejące. 
 
5.3. Sztuczna nawierzchnia trawiasta  
 
Sposób ułoŜenia, przygotowanie i wykończenie podłoŜa, zasady konserwacji powinny być 
zgodne z zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu. 
Przed rozłoŜeniem rolki naleŜy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary. 
NaleŜy unikać zbyt duŜych zakładek pomiędzy brytami trawy. 
 
5.3.1. Układanie trawy 
 
- NaleŜy zaznaczyć punkty ułoŜenia brytów trawy przed ich rozładowaniem.  
- Pierwsza rolka powinna być rozłoŜona wzdłuŜ bocznej krawędzi. Następne układane 

równolegle  
z 5 cm zakładką  

- Cięcie sąsiadujących brytów trawy naleŜy wykonywać poprzez dwie wykładziny. NaleŜy  
w tym celu posłuŜyć się specjalnym noŜem posiadającym regulację wysokości ostrza, które 
pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł). 

- Cięcia naleŜy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje 
mniejsze zniszczenie włókien. 

- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, naleŜy sprawdzić połoŜenie 
trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania 
takiego zjawiska naleŜy korygować ułoŜenie rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy 
powinny być klejone tego samego dnia. 
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5.3.2. Klejenie 
 
- Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 
- Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, przy 

zuŜyciu 400-500 g na metrze długości. 
- Klej naleŜy rozprowadzać przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca się uŜywania specjalnych 

maszyn do nanoszenia kleju. 
- Klej naleŜy przygotowywać zgodnie z instrukcją. 
-  Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. 
- Klej moŜe być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze 

powyŜej 10ºC. W przypadku niŜszych temperatur, klej naleŜy po przygotowaniu 
przechowywać w ciepłych pomieszczeniach magazynowych. 

- Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na 
równomierne rozłoŜenie kleju na taśmie, a takŜe pozwala na wprowadzenie grubszej 
warstwy kleju na styku łączenia trawy. Jest to bardzo waŜne, gdyŜ uniemoŜliwia to 
penetrację piasku kwarcowego na linii styku brytów trawy. 

- Przed przyłoŜeniem brytów trawy do taśmy z klejem naleŜy bardzo dokładnie sprawdzić 
ułoŜenie centralne taśmy łączeniowej. 

- Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy 
łączeniowej. 

- Jako pierwszy naleŜy dociskać docinany bryt trawy uwaŜając, aby nie zbrudzić klejem 
włókien trawy. Bryty trawy naleŜy dociskać bezpośrednio po przyłoŜeniu, a takŜe ponownie, 
kiedy następuje polimeryzacja kleju. 

- Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoŜa trawy przy dodatkowym 
załoŜeniu, iŜ jest to minimalna grubość. 

- Wiązanie finalne kleju w zaleŜności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-90 
minut (sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie 
stopy za stopą). 

- Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do 
zasypywania piaskiem mogą być uŜywane. W przypadku zastosowania traktora naleŜy 
unikać raptownych skrętów kół w miejscach klejenia. 

 
5.3.3. Linie 
 
- Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze. 
- Linie wycinane są noŜem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umoŜliwia wybór szerokości 

cięcia). 
- W przypadku linii naleŜy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm). 
- NaleŜy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego 

szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niŜ wycięta przestrzeń, a 
spowodowane to moŜe być róŜnicami temperatur i róŜnymi rozciągnięciami połoŜonych 
brytów trawy). 

 
5.3.4. Zasypywanie piaskiem 
 
- PołoŜona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym. 
- Po równomiernym rozsypaniu piasek naleŜy szczotkować, aby mógł penetrować w głąb 

włókien trawy. 
- Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej. Jeśli 

dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości 24 kg/m2 to powinna być 
zasypana dwukrotnie po 10 kg/m2 i dodatkowo na koniec 4 kg/m2. 
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- Szczotkowanie kaŜdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor. 
- Zabiegi powyŜsze powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego 

piasku kwarcowego (wilgoć moŜe spowodować złą penetrację piasku w trawie). 
- Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej ilości. 

Maszyna powinna pracować wzdłuŜ szerokości boiska. 
 
5.4. Dostawa i montaŜ urządzeń  
 
Boisko wyposaŜyć w bramki do piłki noŜnej młodzieŜowej i do piłki ręcznej, zestaw do piłki 
siatkowej i koszykowej oraz tenisa ziemnego i badmintona.  
Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa.  
Urządzenia muszą spełniać funkcję wymienności. Ich montaŜ przeprowadzić zgodnie  
z instrukcją producenta.  
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem.  
 
6.2. Kontrola podbudowy 
 
Odchyłki wymiarowe nasypów powinny się zawierać w granicach: 
± 2-5 cm - dla rzędnych korony, 
± 5 cm - dla szerokości korony, 
± 15 cm - dla szerokości podstawy. 
 
Równość podłoŜa pod płytę boiska mierzona na długości 3 m powinna wynosić ≤ 5 mm,  
a spadki powinny zawierać się w przedziale 0,7-1,0%. Maksymalna odległość pomiędzy 
najwyŜszym i najniŜszym punktem nie moŜe przekraczać 35 mm. 
 
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni 
 
Nierówności podłuŜne nawierzchni drogi i placów mierzone łatą lub planografem zgodnie  
z normą BN - 68/8931 - 04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni 
powinny być zgodne z DP z tolerancją ± 0,5 %. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoŜa, wykonanie podbudowy 
- montaŜ tulei do mocowania urządzeń sportowych  
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze  
i kosztorysie ofertowym. 
 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
 
Zasady odbioru robót określa umowa oraz ogólna specyfikacja robót.  
 
 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
9.1. Związane normatywy 
 
WTWiO robót budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne. 
 
9.2 Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), 
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
   organicznych.  
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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003 DrenaŜ  
 

Kod CPV 45232452-5 
 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót drenaŜowych w ramach modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3  
w Szczyrku - Biłej.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umoŜliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego  
w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to: 
-  odwodnienie boiska (drenaŜ) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami 
i Ogólną ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 2.1.  
 
 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
- rury drenarskie tworzywowe z filtrem z włókna syntetycznego  
- kruszywo płukane 8 - 26 mm  
- rury kanalizacyjne PCV SDR8 ze ścianką litą 
- studnia drenarska PCV Ø 315 z włazem Ŝeliwnym  
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej ST. 
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3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Wykonawca wykona wykopy kontrolne dla nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
 
5.2. Roboty montaŜowe 
 
DrenaŜ 
Boisko będzie odwodnione poprzez wykonanie drenaŜu z rur drenarskich PCV fi 100 i fi 65  
z filtrem  z włókna syntetycznego ułoŜonych w otulinie z kruszywa płukanego o gr. 8-26 mm. 
Głębokość ułoŜenia rur drenarskich oraz ich trasę pokazano w projekcie budowlanym. 
Rury drenarskie układać na warstwie Ŝwiru, a następnie obsypać Ŝwirem.  
Studzienkę zbiorczą wykonać z PCV Ø 315 z włazem Ŝeliwnym włączenia kanałów wykonać 
metodą „in situ”. Odprowadzenie wody ze studzienki zbiorczej do studni kanalizacyjnej na 
istniejącym ciągu. Kanalizacyjnym wykonać z rur PCV Ø 200. Włączenie do istniejącej studni 
wykonać poprzez tzw. przejście szczelne, które wmontować w istniejącą studnię.  
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze  
i kosztorysie ofertowym. 
 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej ST.  
 
 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
9.1. Związane normatywy 
 
WTWiO robót budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
 
9.2.  Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 
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SST 004  KrawęŜniki drogowe 

Kod CPV 45233220-7 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych w ramach modernizacji boiska 
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczyrku - Biłej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z ustawieniem krawęŜników: 
− betonowych na ławie betonowej z oporem, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 2. 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST  
pkt 3. 

2.2. Stosowane materiały 
 

Materiałami stosowanymi są: 
− krawęŜniki betonowe, 
− piasek do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− beton B15 na ławy. 
 
2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 
 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
Zastosować krawęŜniki uliczne 20 x 30 x 100 cm typu „a” (ścięte), pierwszego gatunku -  
Ua-1/20/30/100 (wg BN-80/6775-03/04) 
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2.4. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne 

 
2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 

 

a) krawęŜnik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 

krawęŜni
ka 

krawęŜni
ka 

l b h c d r 

U a 100 20 
 

30 min. 3 
 

min. 12 
 

1,0 

 
 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,  
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie  
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna 
wielkość wad  
i uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników 
w mm 

2 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

 

2.5. Materiały na ławy 
 

Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować beton klasy B15, wg PN-B-06250. 
 
 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
 
 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
 
4.2. Transport krawęŜników 
 
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej  
z nachyleniem w kierunku jazdy. 
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 
niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem  
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 
 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

5.3.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 

 
5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od nawierzchni) powinno być zgodne  
z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 
5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 
 
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje na podsypce cementowo - piaskowej  
o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
 
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  
Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą.  
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
6.2.1. Badania krawęŜników 
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami 
PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy  
1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie 
kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne  
z pkt 5.2. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na 

kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać  

± 2 cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy. 
 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach 

na kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót . 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Szczegółowe zasady płatności określa umowa. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 
r. 
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005 Ogrodzenie 
 

Kod CPV 45342000-6 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem ogrodzenia w ramach modernizacji boiska 
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczyrku - Biłej.   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej. Zakres robót to naciągnięcie siatki ogrodzeniowej 
(materiał Inwestora) na istniejących słupkach stalowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 2. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST  
pkt 3. 
 
2.2. Stosowane materiały  
 
- siatki metalowe ogrodzeniowe plecione z drutu stalowego ocynkowanego Ø 2,4 mm  

w otulinie PCV koloru zielonego 
- liny stalowe ocynkowane Ø 3,0 mm w otulinie PCV koloru zielonego  
 
Materiały dostarcza Inwestor. 
  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
 
Wykonawca moŜe uŜyć dowolnego sprzętu umoŜliwiającego wykonanie zakresu robót.  
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2.  
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6.  
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 

 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określa umowa.  
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania. 
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BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe. 
  
 
 

 
 
 
 


