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Zakres  opracowania: 

 
 
I. Ogólna Specyfikacja techniczna (OST) 
II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
 
 
Nazwy i kody - wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) 
Temat zadania sklasyfikowano następująco: 
 
 
 
 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  
 
001 Roboty ziemne        CPV 45111000-8 
002 Odwodnienie        CPV 45232130-2 
003 Korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa   CPV 45112100-6 
004 Warstwy odsączające      CPV 45233120-6 
005 Podbudowa z kruszywa łamanego     CPV 45233120-6 
006 ObrzeŜa betonowe       CPV 45233222-1 
007 Nawierzchnia poliuretanowa      CPV 45212221-1 
008 Urządzenia sportowe       CPV 45340000-2 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  (OST) 
 
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Nazwa inwestycji: Boisko sportowe przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1  
 
Lokalizacja:  43-370 Szczyrk, ul. Szkolna 9 
 
Rodzaj inwestycji: Roboty budowlane  
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
 
1.2.1 Zamawiający:  Urząd Miejski w Szczyrku  

ul. Beskidzka 4  
43-370 Szczyrk  

 
1.2.2 Instytucja finansująca inwestycję: 
 
    Urząd Miejski w Szczyrku   

ul. Beskidzka 4  
43-370 Szczyrk  

 
1.2.3 Wykonawca:  po rozstrzygnięciu przetargu 
 
 
Podstawa opracowania 
• Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany autorstwa mgr inŜ. arch. Przemysława 

Stawinogi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 
2072) 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

• Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
 
1.3 Opracowanie obejmuje swym zakresem 
 
- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową 
- Wykonanie rzutni do pchnięcia kulą  
- Wykonanie skoczni do skoku w dal  
- MontaŜ urządzeń sportowych  
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1 .CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
l.l. Przedmiot OST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej OST  są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Budowa boiska sportowego przy Zespole 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku”.  

1.2. Zakres stosowania OST 
 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować  
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy - dziennik,  wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Laboratorium  drogowe  lub   inne  laboratorium  badawcze,   zaakceptowane  przez  
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez ZRU, (inspektora nadzoru) 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną,  zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno - uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
ST- Specyfikacja Techniczna 
OST- Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ZRU- Zarządzający Realizacją Umowy 
 
 
 
 
 
 



 4 
 

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 przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet ST 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową 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   rozbieŜności   w   ustaleniach   poszczególnych   dokumentów   obowiązuje  kolejność 
ich waŜności wymieniona w „Ogólnych Warunkach Umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,   który  dokona  
odpowiednich  zmian  lub poprawek. 

1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z ZRU oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez ZRU, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez ZRU. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.5.5.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca   będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpoŜarowy,   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 poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nic będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzyma zgodę 
na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.7. 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. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas  realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
ZRU jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem 
budowy,   planu   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   uwzględniając   specyfikę   obiektu    
i   warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 21 a „Prawa budowlanego". 
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez ZRU). 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.   Utrzymanie  powinno  
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie ZRU powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.10. 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 ZRU o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Przed   zaplanowanym   wykorzystaniem   jakichkolwiek   materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez ZRU. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

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 ZRU i jest 
zobowiązany dostarczyć ZRU wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia ZRU. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań   ilościowych   i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez ZRU. Jeśli ZRU zezwoli Wykonawcy na uŜycie 
tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez ZRU. KaŜdy 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. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez ZRU. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych  z   ZRU  lub   poza   terenem   budowy   w   miejscach   zorganizowanych   
przez Wykonawcę. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze co najmniej  
1 tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez ZRU. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody ZRU. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez ZRU; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez ZRU. Liczba  
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach ZRU w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy ZRU kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji ZRU, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach ZRU, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami ZRU. 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 ZRU. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie ZRU, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje ZRU dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji ZRU  uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia ZRU będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą  JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót   
z   częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 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, ZRU ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy ZRU 
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

6.2. 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 moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez ZRU. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi ZRU o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji ZRU. 

6.3. Badania prowadzone przez ZRU 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, ZRU  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. ZRU, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. ZRU  moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to ZRU  poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 

ZRU  moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,   aprobat   technicznych   oraz   właściwych   
przepisów   i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, które spełniają ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 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 badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę ZRU. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.  
Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i montaŜ nawierzchni syntetycznej 
oraz urządzeń sportowych.  

6.5. Dokumenty budowy 
 
Dziennik    budowy   jest    wymaganym    dokumentem   prawnym    obowiązującym    ZRU     
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

7.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

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 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, 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 
ZRU. Gotowość   danej   części   robót   do   odbioru   zgłasza  Wykonawca   wpisem   do   dziennika   
budowy   i jednoczesnym   powiadomieniem  ZRU.   Odbiór  będzie   przeprowadzony   niezwłocznie,   
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie ZRU. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia ZRU na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową. ST i uprzednimi ustaleniami. 

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 ZRU. 

7.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę budowy z wpisem do bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. 

Odbiór   ostateczny   robót   nastąpi   w  terminie   ustalonym   w  dokumentach   umowy,   licząc   od 
dnia potwierdzenia przez ZRU zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez ZRU 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 ostatecznego  robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   zwłaszcza   w   zakresie   
wykonania   robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W   przypadkach   niewykonania   wyznaczonych   robót   poprawkowych   lub   robót   
uzupełniających   w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacją   projektową   i ST    
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo    ruchu,    komisja    dokona   potrąceń,    oceniając    pomniejszoną   wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru ostatecznego 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 i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez ZRU. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 

8.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawy płatności ustalono w umowie. 

8.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  
w kosztorysie. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) 
• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.  

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

001 Roboty ziemne 

CPV 45111000-8 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych w ramach budowy boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować  
w zlecaniu i wykonaniu robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie  
w ramach: 
• rowki pod obrzeŜa  
• wykopy pod nawierzchnie 
• załadunek i wywóz gruntu z wykopów 
• wykopy pod kanalizację deszczową i odwodnienie 

• zdjęcie humusu 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Podstawowe określenia zostały podane w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją będą: - grunt wydobyty  
z wykopu. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". Roboty ziemne naleŜy prowadzić 
ręcznie oraz przy uŜyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
-  koparka, 
-  spycharka, 
-  ubijak do zagęszczania, 
-  zagęszczarka, 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez ZRU. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST  . Do przewozu wszelkich 
materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody 
samowyładowcze -wywrotki. UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez ZRU. 
 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST . 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków 
i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 
ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie połoŜenia 
wszystkich charakterystycznych punktów. 
przekroju podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów , połoŜenia ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów 
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, 
łatą mierniczą, taśmą itp. przy gotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę 
drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie 
ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyŜej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu 
robót ziemnych naleŜy pozostawić warstwę gruntu ponad załoŜone 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 wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu naleŜy usunąć 
sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoŜa, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułoŜeniem 
przewodu. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
 
PodłoŜe gruntowe przed ułoŜeniem konstrukcji musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie 
naleŜy zagęścić do uzyskania wskaźnika Is= 1,0 chyba, Ŝe 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 DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą JAKOŚCI ROBÓT  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy 
pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji 



 15 
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 podłoŜa, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, -jakość gruntu przy 

zasypce, 
- wykonanie zasypu, 
- wykonanie nasypów, 
- zagęszczenie. 

 
 

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
 

Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robót.  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie  
z  PN- B06050.              
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 zawiera umowa.  
 
 

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 podłoŜa nawierzchni podatnych. 
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002 Odwodnienie  
 

CPV 45232130-2 
 

 
1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
odwodnienia w ramach budowy boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
nr 1 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: 
-  odwodnienie boiska (drenaŜ) 
-  wykonanie kanalizacji deszczowej  
UłoŜenie odwodnienia liniowego powierzchniowego  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Ogólną ST. 
 
 
 
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  
- piasek 
- ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 30 x 30 x 15 cm - winny odpowiadać 

wymaganiom normy BN-80/6775-03/01  
- beton B20  
 
 
 
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. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca wykona wykopy kontrolne dla nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
 
5.2. Roboty ziemne 
 
Wykopy naleŜy wykonać jako wąskoprzestrzenne z pełną obudową ścian bocznych. 
Metoda wykonania wykopu - mechaniczna. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
roboty ziemne naleŜy prowadzić ręcznie w bezpośredniej odległości 2,0 m z kaŜdej strony od 
uzbrojenia. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian pełne, naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Do deskowania naleŜy zastosować pale 
szalunkowe ( wypraski ) rozparte drewnem okrągłym na stemple lub przy zastosowaniu obudów 
samopogrąŜalnych. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę  
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej  
o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem 
kanałów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie w sposób uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru. 
UŜyty materiał i sposób zasypania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
przewodu i obiektów oraz izolacji wodoochronnej i przeciwwilgociowej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić dla 
kanałów rurowych z PVC i PE– 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej ma być 
piasek, bez grud i kamieni, zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie  
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z  PN-68/B-06050.  Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza się  zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia kanału. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niŜ 
0,97. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
 
Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, 
Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyŜej 0,05 MPa podłoŜem jest 
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726. 
W gruntach spoistych lub skalistych naleŜy wykonać podłoŜe wzmocnione z warstw piasku  
o grubości 20 cm. 
W gruntach nawodnionych podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy Ŝwiru z piaskiem o grubości 20 cm 
łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. Zagęszczenie wykonanego podłoŜa wynosi do Is nie 
mniej niŜ 0,95. 
 
5.4. Roboty montaŜowe 
 
DrenaŜ 
Boisko będzie odwodnione poprzez wykonanie drenaŜu z rur drenarskich PCV 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.  
 
Odwodnienie liniowe  
Wykop pod ławę pod ciek z prefabrykowanych elementów betonowych wykonać zgodnie  
z PN-B-06050. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić co najmniej 0,97 wg 
normalnej metody Proctora.  
Ławę wykonać z betonu B20 jako ławę zwykła. Prefabrykaty układać na ławie na podsypce 
piaskowo - cementowej o grubości 5 cm. Prefabrykaty układać ze spadkiem w kierunku studzienki 
ściekowej. Spoiny między prefabrykatami nie powinny przekraczać 1 cm i być wypełnione zaprawą 
cementowo - piaskową w stosunku 1 : 2.  
 
   
 
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 organizacji robót i przepisami BHP. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze  
i kosztorysie ofertowym. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów opisanych  
w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania. 
 
 
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 dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
Ustawa z dn 18 lipca 2001r. Prawo wodne 
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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003 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
 

CPV 45112100-6 
        
      
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa gruntowego 
pod nawierzchnie sportowe w ramach budowy boiska sportowego przy Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 
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 umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem i zagęszczeniem podłoŜa gruntowego. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  
z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST „Wymagania ogólne". 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• równiarki lub spycharki uniwersalne, 
• walce statyczne, wibracyjne . 
 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne". 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa 
naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie niniejszego od podanego. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-077/8931-12 /5/. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrole zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02   MEn >80 MPa. 
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  
z tolerancją od - 20% do + 20%. 
 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa  
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub  
w inny sposób zaakceptowany przez ZRU. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoŜa ZRU 
oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne". 

6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań   dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia konta  
i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoŜa  

Lp. Wyszczególnienie badań  
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta 1 raz na 100 m 

2. Równość podłuŜna co 20 m lecz nie mniej niŜ 1 raz 
na 100 m 

3. Równość poprzeczna 1 raz na 1 00 m3 

4. Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niŜ 
1 

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 
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7. Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoŜa 

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

Szerokość   koryta   i   profilowanego   podłoŜa   nie   moŜe   róŜnić   się   od   szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 2 cm. 

6.2.2. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
 

Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
z tolerancją ± 5%. 

6.2.4. Rzędne wysokościowe 
 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.2.5. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś w planie nic moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm. 

6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
 

Wskaźnik   zagęszczenia   koryta   i   wyprofilowanego    podłoŜa   określony   wg BN-77/8931 -12 nie 
powinien być mniejszy od podanego wcześniej. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoŜa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 20% 

 
Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niŜ 80 MPa. 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 

 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych  
w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robót.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego realizacją 
umowy, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne". 
 
 

10. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
 

WTWO Robót budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne.  
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004 Warstwy odsączające 
 

CPV 45233120-6 
        
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających w ramach budowy boiska sportowego przy 
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować  
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 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, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą.  

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

 Piasek - przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 
 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać następujący warunek: - szczelności, 
określony zaleŜnością: 

D15, 
--- < 5 , gdzie: 

d36 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej, 
D36 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa. 
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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. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
 

Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu: równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wym. dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport kruszywa 
 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wyk. robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 

PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST-03.  

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki,  
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną,  
w miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej 
powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
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Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie  
z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy 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 tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od 
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST  „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 badań na Ŝądania ZRU. Zamawiającemu. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt.  2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Szerokość warstwy 
 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości  proj. o więcej niŜ  +10 cm, - 5 cm. 

6.3.2. Równość warstwy 
 
Nierówności podłuŜne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie / normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
 
6.3.3. Spadki poprzeczne 
 

Spadki   poprzeczne   warstwy   odsączającej   na   prostych   i   łukach   powinny   być   zgodne   z   dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.4. Rzędne wysokościowe 
 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm, - 2cm. 

6.3.5. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi proj. o więcej niŜ  ± 5 cm. 
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6.3.6. Grubość warstwy 
 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm,-2cm.. 
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem 
grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 
10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.7. Zagęszczenie warstwy 
 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1. 
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia,   to  wartość   stosunku   wtórnego   do   pierwotnego   modułu   odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa 
w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  OST „Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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005 Podbudowa z kruszywa łamanego 
 

CPV 45233120-6 
           

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
w ramach budowy boiska sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1  
w Szczyrku.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy je stosować w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1 .1 .  

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
5/31,5 w konstrukcji boiska, rzutni i skoczni - grubość warstwy 10 cm i drugiej warstwy  
o uziarnieniu 0/5 mm-grubości 4 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska.  

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 
 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne". 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

Materiałem  do  wykonania podbudowy z  kruszyw  łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 
 
Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia wg rysunku w PN. 
 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. Uziarnienie mieszanki naleŜy ustalić z ZRU. 

Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie właściwości 

 
Wymagania dla kruszywa 
łamanego na podbudowę 

 
Badania według 

1 Zawartość ziaren mniejszy niŜ 0,075mm, 
%(m/m) 

Od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna nie więcej niŜ, mm, 
%(m/m) 

5 PN-B-067I4-15 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie 
więcej niŜ, %(m/m) 

35 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zaniecz.  organicznych, nie 
więcej niŜ, mm, % (m/m)  

1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym 
zagęszczeniu, metodą I lub II wg 
PN-B-04481,% 

Od 30 do 70 BN-64/8931-O1 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
- całkowita po pewnej liczbie 
obrotów, nie więcej niŜ częściowa 

35 30 PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niŜ, %(m/m) 3 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraŜania, nie więcej 
niŜ, %)m/m) 

5 PN-B-06714-19 

9 Rozpad krzemianowy i Ŝelazowy łącznie, 
nie więcej niŜ, % (m/m) 

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

10 Zawartość związku siarki w 
przeliczeniu na S03, nie więcej niŜ 
(m/m) 

1 PN-B-06714-28 
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, w miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

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

4.2. Transport materiałów 
 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5. 1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem:  

D15  
--- <5 
D85  

w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
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5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę   kruszywa   naleŜy   wytwarzać    w   mieszarkach   gwarantujących   otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 
Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
Podbudowa powinna być odpowiednio zagęszczona. 

5.5.  Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  
w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą ZRU, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI  

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST ” Wymagania ogólne". 
 

  6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót na Ŝądanie ZRU Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań ZRU w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 
niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy 
pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieŜąco przekazywane ZRU. 

6.3.2. Wilgotność mieszanki 

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

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niŜ 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą 
normalną. Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. 

 6.3.4. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

 Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności ZRU.. 
 
6. 4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 
6.4.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 
6.4.2. Równość podbudowy 
 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z  BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać 10 mm. 
 
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy  
 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ±0,5 %. 
 
4Rzędne wysokościowe podbudowy 
 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy  
 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ±5 cm.  
 
6.4.6. Grubość podbudowy 
 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości proj. o więcej niŜ + 10%. 
 
6.4.7. Nośność podbudowy 
 
Nośność podbudowy moŜna badać płytą uciskową. 

 
 

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „ Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
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8.  SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „ Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne 
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeŜeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 
 

Zasady rozliczenia i płatności wg umowy.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
 
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
 
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
 
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
   bezpośrednią.  
 
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
   organicznych.  
 
PN-B-0671442  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
 
PN-B-111.11   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr  
   i mieszanka. 
 
PIM-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 
PN-B-11113   Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
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006 ObrzeŜa betonowe 

 

CPV 45233222-1 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wbudowaniem obrzeŜy betonowych w ramach budowy boiska sportowego przy 
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.  
 

1.2. Zastosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST obejmują ułoŜenie obrzeŜy 
betonowych przy projektowanych chodnikach z kostek betonowych, płyt betonowych, oraz ścieków 
betonowych. 

1.4. Określenie podstawowe  
 
Ława (fundament) - warstwa nośna słuŜąca do umocnienia krawęŜnika oraz przenosząca 
obciąŜenie krawęŜnika na grunt. 
Obramowanie chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawęŜników 
obrzeŜy 
betonowych. 
Koryto chodnika - wykop słuŜący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, 
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłuŜnym i poprzecznym w planie pasa 
chodnikowego. 
PodłoŜe  ziemne   -  grunt  rodzimy  lub   nasypowy  zagęszczony,   na  którym  wykonuje   się  
lawę (fundament) lub podsypkę. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoś stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich Zgodność z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, oraz zaleceniami 
ZRU. 
 
 

2.  MATERIAŁY 
 
• Beton B20  
• Cement portlandzki   
• Piasek  

 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 
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4.  TRANSPORT 
 
Transport elementów prefabrykowanych ścieków ulicznych i obrzeŜy betonowych powinien 
odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciąŜenia zastosowanego środka 
transportu. 
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wykop koryta pod ławy 
 
Koryto pod ławy naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050. 

5.2. Beton na ławy 
 
•   Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i SST . 
•   Klasa betonu - B20 
•   Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej. 
•   Największa dopuszczalna wartość stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75 
•   Stopieni mrozoodporności - W 2 
•   Wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250. 
 
5.3. Wykonanie ławy betonowej 
 
Ławy  betonowe   zwykle   bez   oporu   w  gruntach   spoistych  koryta  ziemnego  wykonuje   się   
bez szalowania przy gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy 
wykonać zgodnie z PN-63B-06251. 

5.4. Tolerancja wymiarów 
 
Ławy pod obrzeŜa naleŜy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarów moŜe 
wynosić. 
• dla wysokości (grubości) 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości ławy 20% szerokości projektowanej. 
 
5.5.Wbudowanie obrzeŜy 
 
ObrzeŜa betonowe układać na ławie na podsypce piaskowo - cementowej.  
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 6.1. Zakres badań 
• sprawdzenie cech zewnętrznych, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 

6.2 Sprawdzenie cech zewnętrznych 
 
a) oględziny zewnętrzne: 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
b) sprawdzenie wymiarów: 
Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe obrzeŜy: 
•   na długości ± 8 mm 
•   na wysokości ± 3 mm 
•   na szerokości ± 3 mm 
sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.01. 
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6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 

6.3.1. Ława betonowa 
 

a) Profil podłuŜny 
 
Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.  
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
 
b) Wysokość (grubość) 
 
Wysokość   ław  oraz   szerokość  górnej   powierzchni   lawy  naleŜy   sprawdzić  w  dwóch   
dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancję wymiarów podano w pkt. 3.2.1.2.  
 
c) Równość górnej powierzchni ławy 
 
Równość sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, 3- metrowej 
łaty, Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy nie moŜe przekraczać 1 cm. 
 
d) Dopuszczalne odchylenie 
 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać 2 cm na 100 
m wykonanej ławy. 
 
6.3.2.ObrzeŜa betonowe 
 
a) Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy . 
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy  w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kaŜde 100 m 
ustawionego krawęŜnika. 
 
b) Dopuszczalne odchylenie niwelety. 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej 
moŜewynosić 1 cm na kaŜde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeŜy. 
 
c) Równość górnej powierzchni obrzeŜy . 
Równość górnej powierzchni obrzeŜy sprawdza się przez połoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 
100 m obrzeŜy 3-metrowa łata. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeŜy i przyłoŜoną łatą nic 
moŜe przekraczać 1 cm. 
 
d) Dokładność wypełnienia spoin 
Dokładność wypełnienia spoin bada się na kaŜdych 10 metrach ustawionego obrzeŜa. Spoiny 
muszy być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeŜy jest - (mb) wykonanego krawęŜnika zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Dokonuje się następujących odbiorów: 
• Odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w OST. 
• Odbiór końcowy na podstawie badań podanych w OST. 
 Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Zasady płatności określa umowa.  
 
 

10. DOKUMENTY ZWI ĄZANIA 
 

Normy: 

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonów. 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
PN-88B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6776.03.04.  KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe. 
BN-64/8845-02  KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
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007 Podkład i nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 

 

CPV 45212221-1 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej w ramach budowy boiska sportowego przy 
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy ją stosować w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boiska, bieŜni, skoczni skoku w dal. Do w/w zadań 
przyjęto materiały typu : 
- Conipur ET : podkład elastyczny pod nawierzchnie sportowe- zamiennik asfaltobetonu. 

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody gr. 35mm. 
- Conipur EPDM: Warstwa wierzchnia obiektów sportowych gr. 13mm. Mata  

z granulatu EPDM  przepuszczalna dla wody. Odporność na kolce. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa  
 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm np.typu Conipur 
EPDM- wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy 
z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym 
np. Conipur ET. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, słuŜy do 
pokrywania nawierzchni bieŜni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych 
zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji mchowej. 
 
1.4.2. Określenia pozostałe 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
 

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Nawierzchnia: 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm. Nawierzchnia 
ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, słuŜy do pokrywania nawierzchni bieŜni 
lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów dla. Boisk 
wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 
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Obiekty z zainstalowaną nawierzchnią o podanych parametrach uzyskały First Class IAAF 
Certificates. 
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i uŜytkowej . Warstwa nośna to 
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną 
warstwę naleŜy pokryć warstwą uŜytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany  
z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy uŜyciu specjalnej 
natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy uŜytkowej 13 mm. Po całkowitym związaniu 
mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
 

Tabela nr 1 
 
 Wymagania 

IAAF 
Wymagania DIN 

18035/6 
przy + 
10°C 

przy 
+23°C 

przy 
+30°C 

Zmodyfikowane odkształcenie pionowe 0.6-2.2 mm - 1.40 1.50 1.60 

Redukcja siły 35-50 % - 37 37 39 

Wytrzymałość na rozciąganie >0.4 N/mm2 > 0.5 N/mm2 - 0.73 - 

WydłuŜenie przy zerwaniu >40% >40% - 87 - 

Wodoprzepuszczalność  DIN 18035/6 cm/sec 0.039 

Odporność na kolce  DIN 18035/6  Klasa 1 

Palność  DIN 51960  Klasa 1 niepalności 

Poślizg : 
sucha /skóra - mokra/skóra 

 DIN 18035/6  0.68-0.50 

Odbicie piłki  DIN 18035/6 % 99 

Względna odporność na ścieranie  DIN 18035/6  3.8 

Max. wgłębienie pod cięŜarem 
Wgłębienie pozostałe 

 DIN 18035/6 mm 5.70 
0.40 

Odkształcenie standardowe  
+0°C  
+ 20°C  
+ 40°C 

 DIN 18035/6 mm 0.70 
0.90 
1.00 

Starzenie (DIN 18035/6) 
Klimat standardowy DIN 
50014 

Wytrzymałość na 
rozciąganie w N/mm2 

WydłuŜenie przy 
zerwaniu w% 

Moduł E 
N/mm2 

0,75 69 2.53 Klimat łączony (wysoka 
temp.,wilgotność,UV) 
DIN 53387 0,84 72 2,72 

 

Tabela opracowana została na podstawie wyników badań nawierzchni na zgodność z normą 
DIN 18035/6 - Sports Grounds ,Syntetic Surfacing i regulacjami IAAF , które wykonano  
w Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN CERTO. 
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Tabela nr.2 
 
Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie , (MPa) >0,70 
2. WydłuŜenie względne przy rozciąganiu, (%) 53 + 3 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie , (N) > 100 
4. Ścieralność (mm) <0,09 
5. Zmiana wymiarów w temp. 60 °C : (%) <0,02 
6. Twardość według metody Shore'a . A , (Sh. A ) 65 +/- 5 
7. Przyczepność do podkładu :                              ( MPa)  

-betonowego  
- asfaltobetonowego 
-  CONIPUR   ET   {  z  mieszaniny   kruszywa   kwarcowego, granulatu 
gumowego i spoiwa PU 

 
>0,6 
>0,5 
>0,5 

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

 
>0,35 
>0,30 

9. Odporność na uderzenie :                                    ( mm2) 
-    powierzchnia odcisku kulki,                
-     stan powierzchni po badaniu 

 
500 ± 25 
bez zmian 

10. Odporność   na   działanie  zmiennych  cykli   hydrotechnicznych 
oceniona :                                                               (%) 
-     przyrostem masy ,                                   
-    zmiany wyglądu zewnętrznego 

 
 
<0,70  
bez zmian 

11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej 
strukturze       i       barwie 
mieszanina granulatu EPDM i 
spoiwa PU 

12. Mrozoodporność oceniona :                                   (%) 
-     przyrostem masy  
-   zmiany wyglądu zewnętrznego 

 
<0,80  
bez zmian 

13. Odporność   na starzenie w warunkach sztucznych , oceniona zmianą 
barwy po naświetleniu ,  
( nr skali szarej) 

 
5 
( bez zmian ) 

14. Masa powierzchniowa nawierzchni                     ( kg/m2) 9,70 ± 0,3 

Tabela opracowana została na podstawie Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4953/2001. 

Podbudowa: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłuŜnymi  
i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niŜ 2 mm . PodłoŜe 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie moŜe być 
zaolejone (plamy naleŜy usunąć). 

Impregnacja podłoŜa: 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoŜa. Do tego 
celu uŜywa się przy podbudowie betonowej -   np. CONIPUR 74 
Wykonuje się ją ręcznie - za pomocą wałka ,  lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. 
Impregnat jest produktem jednoskładnikowym . 

Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej": 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym CONIPUR 322 . Układana jest mechanicznie, 
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bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy 
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym  100:21. 

Wykonanie warstwy uŜytkowej: 
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy Conipur 216 (217). który jest zmieszany  
z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynność tą 
wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw . 
System   Conipur 216  jest systemem PU , którego   składnik i składnik B   są mieszane  
w stosunku wagowym A:B - 1:2. 
Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni: 

Podczas wykonywania prac , naleŜy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40-90% , a temperatura podłoŜa powinna być wyŜsza o co najmniej 3°C od 
panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni: 
• Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość , a tam gdzie będzie uŜytkowana w obuwiu  

z kolcami powinna wynosić min. 13 mm . 
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną  oraz jednolity kolor. 
•    Warstwa uŜytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. 
• Nie naleŜy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 
• Nie naleŜy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To 

jest naturalna cecha nawierzchni . 
• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze uŜytkowanie. 
• Spadki poprzeczne i podłuŜne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów  
(w przypadku boisk, kortów itp). 

 
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej 
tabeli wartości dopuszczalnych. 
Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports 
grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów 
systemów opiera się na tej normie . 
Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB,  
która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej przez 
producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 
W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr 4, 
wiersz 17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie 
DIN  18202 (Tołerances for building) 05/1986, tabela nr 3, wiersz 7 . 
Wspomniana wyŜej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 
mierzonymi punktami . 
ZaleŜność ta przedstawia się następująco:  

Lp. Odległość pomiędzy 
mierzonymi punktami w 
(mb) 

Wartość dopuszczalnych 
odchyłek w mm 

1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10.0 15 
5 15,0 20 
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Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej, poniewaŜ technologia 
wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia , a czasami wręcz 
uniemoŜliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca powinien przedłoŜyć komplet 
dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
Certyfikat IAAF - na produkt Aprobata ITB Atest Higieniczny PZH Deklaracja zgodności 
Autoryzacja producenta systemu Karta techniczna systemu. 
 
 
Sposób uŜytkowania i konserwacji nawierzchni: 

OGÓLNA INSTRUKCJA U śYTKOWANIA ZEWN ĘTRZNYCH NAWIERZCHNI 
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH 
 
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny 
słuŜyć. Powinny być uŜytkowane w obuwiu sportowym . Nie naleŜy dopuszczać do nadmiernego 
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zuŜycie nawierzchni. Unikać 
zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie 
nawierzchni. Nie dopuszczać dojazdy na rolkach , rowerach, motorach. Przejazd samochodami  
(policja, straŜ , pogotowie ratunkowe i inne słuŜby komunalne) powinien być kontrolowany - równieŜ 
ze względu na nośność podbudowy.  
 
 
UWAGI!  
 
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 
Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.; poz.690). 
Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości 
techniczno - uŜytkowe wykładziny. 
Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne". 
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej moŜe być dowolny pod warunkiem, 
Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 

  5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2  OST. 
 Nawierzchnię boisk wykonać wg technologii producenta przez autoryzowanego wykonawcę.  
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne". 

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" . Jednostką obmiarowa jest: - m2 
(metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowej. 
 
 
8.  SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU , jeŜeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
Rozliczenie i płatność wg umowy.  
 

10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
 
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta. 
 
Normy: 
 

• DIN 18035-6 Systemy nawierzchni sportowych. 
• Aprobata Techniczna ITB 6236/2004-AT-15-ITB. 
• Certyfikat zgodności. 
• Atest higieniczny. 
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008 Urządzenia sportowe 

 

CPV 45340000-2 
       

1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem   niniejszej    specyfikacji   technicznej    (ST)    są   wymagania   dotyczące   wykonania    
i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń sportowych w ramach budowy boiska 
sportowego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

WyposaŜenie: 
- zestaw do koszykówki - kosze o wysięgu 160 cm, z tablicą laminowaną, obręcz uchylna 

wzmacniana z siatką,  /tuleje/ 
- zestaw do tenisa ziemnego  
- zestaw bramek do piłki ręcznej, aluminiowych o wym. 3,0x2,0 m z siatką /tuleje/ 
- zestaw do siatkówki - słupki aluminiowe 80x80 mm z siatką. /tuleje, aparat naciągowy/ 
- belka do skoku w dal - laminat extra  
- koło do pchnięcia kulą - pierścień stalowy ocynkowany 6 x 80 mm o średnicy 2135 mm, próg  

z włókna szklanego, beton B25 na nawierzchnię koła  
- ławki - obudowa drewniana piaskownicy (deski strugane, impregnowane)  
 
Wszystkie urządzenia do wbudowania muszą być montowane zgodnie z załoŜeniami producenta. 
Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. 
 
2.2. Składowanie 
 
Składowanie   materiałów   i   wyrobów   zgodnie   z   zapisami     aprobat     technicznych     oraz 
wytycznymi producentów. 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania montaŜu 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z wytycznymi 
producenta oraz aprobatami technicznymi. 
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4. TRANSPORT 
 

Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

MontaŜ urządzeń wykonać zgodnie z instrukcją producenta i powierzyć wyspecjalizowanym firmom. 
 
 
 

6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne". 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
Jednostki obmiaru wg przedmiaru robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami ZRU. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne". 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Aprobaty techniczne urządzeń, certyfikaty bezpieczeństwa, dokumentacja techniczna, 
certyfikaty związków sportowych. 
 


