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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robot ogólnobudowlanych związanych z 

modernizacją istniejącego boiska sportowego przy ul. Mrzygłodzkiej w Włodowicach, oraz budową placu zabaw dla 

dzieci i siłownią zewnętrzną na wolnym powietrzu.   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 

Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU SŁUŻĄCE REKREACJI 

                               PRZY OSIEDLU SKARPA WE WŁODOWICACH. 

Lokalizacja:          42 – 421 Włodowice,  

                             DZIAŁKA NR 1266/7 

Rodzaj inwestycji: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiaj ący:  GMINA WŁODOWICE  

                                          42 –421 WŁODOWICE, 

                                         UL. KRAKOWSKA 26 

1.2.2.    Wykonawca:  po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3. Charakterystyka przedsi ęwzięcia                

1.3.1. Zakres robot obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych : 

 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWI ĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU:  

� Roboty przygotowawcze 

� Roboty rozbiórkowe 

� Niwelacja terenu, roboty ziemne 

� Roboty betoniarskie 

� Montaż urządzeń sportowych i zabawowych 

� Montaż ogrodzeń, piłkochwytów 

� Układanie obrzeży betonowych 

� Układanie nawierzchni z kostki betonowej 

� Nawierzchnie z trawy naturalnej 

� Pozostałe prace budowlane wykończeniowe 
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1.4. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę do  

realizacji robót  

1.4.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  

� ogólna specyfikacja techniczna 

� szczegółowe specyfikacje techniczne 

      
45100000-8 – Prace dotyczące przygotowania placu budowy  
45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
45210000-2 – Prace budowlane      
45233000-9 – Prace budowlane, fundamentowe oraz powierzchniowe autostrad, dróg 
45450000-6 – Pozostałe budowlane prace wykończeniowe 
45262300-4 – Prace betoniarskie       
 
1.3. Zakres stosowania ST  
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
SST – B-01. – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
SST – B-02. – Roboty ziemne 
SST – B-03. - Warstwa nośna i wyrównawcza 
SST – B-04. - Betonowe obrzeża 
SST – B-05. - Roboty betoniarskie 
SST – B-06. - Ogrodzenia i piłkochwyty 
SST – B-07. - Nawierzchnia z trawy naturalnej 
SST – B-08. - Nawierzchnie z kostki brukowej 
 

Nazwy i kody grup klas, kategorii  CPV.  

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45.11  Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót: 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 
Grupa robót:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót: 45112500-0 Usuwanie gleby 

 
Grupa robót:   45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

Klasa robót:   45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu  

Kategoria robót   45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

  

Grupa robót:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich   

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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Klasa robót:  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty   

specjalistyczne 

Kategoria robót:  45262300-4 Betonowanie 

 

Grupa robót:  453 Roboty budowlane w zakresie instalacji 

Klasa robót:  4534 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzeń dróg, płotów i sprzętu 

ochronnego 

Kategoria robót:  45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

                               45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 
Grupa robót:   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub   

                                               ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

Klasa robót:   4521    Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

Kategoria robót:   4521221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

 
Grupa robót:    452  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

Klasa robót:   4523   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych  

Kategoria robót  45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 

Grupa robót:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót:  45110000  Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót:  45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

                      37535200-7 Wyposażenie placów zabaw 

 
1.4.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykonywać wszystkie roboty ściśle według: otrzymanej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej,  oraz 

zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.  

 
1.4.3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Specyfikacje techniczne 
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Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomi ć Zamawiaj ącego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek . 

 
1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

1.5.1. obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

 

1.5.2. budynku  – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową. 

1.5.5. obiekcie małej architektury  – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

            a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

            b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

            c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, śmietniki. 

1.5.6. budowie  – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.7. robotach budowlanych  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.8. remoncie  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 
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1.5.9. urządzeniach budowlanych  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.10. terenie budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.5.12. pozwoleniu na budow ę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.5.13. dokumentacji budowy  – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.5.14. dokumentacji powykonawczej –  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.15. aprobacie technicznej  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.16. właściwym organie  – należy przez to rozumieć organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdz. 8. 

1.5.17. wyrobie budowlanym  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.18. organie samorz ądu zawodowego –  należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.5.19. obszarze oddziaływania obiektu  – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.20. dzienniku budowy  – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.21. kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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1.5.22. rejestrze obmiarów  – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.5.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.25. odpowiedniej zgodno ści  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru  – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.27. projektancie  – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.5.28. części obiektu lub etapie wykonania  – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.5.29. ustaleniach technicznych  – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.30. grupach, klasach, kategoriach robót  – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.5.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego  – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.32. istotnych wymaganiach  – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.5.33. przedmiarze robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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1.5.34. Wspólnym Słowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV. 

 
2. Prowadzenie robót 

      2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie przedstawionego 

do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).  

 
2.2. Teren robót budowlanych 

2.2.1. Przekazanie terenu robót budowlanych 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robót budowlanych w czasie i na warunkach określonych 

w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 

Teren robót budowlanych będzie w czasie trwania robót budowlanych ogrodzony i zamknięty dla ruchu pieszych.  

 
2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu robót budowlanyc h 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Robót Budowlanych w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Robót Budowlanych przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć teren robót budowlanych po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 
2.2.3. Ochrona własno ści i urz ądzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie terenu robót budowlanych, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na 

planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
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urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 

przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach na ziemnych i podziemnym pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiaj ącego.  

2.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykańczania robot Wykonawca będzie utrzymywać 

teren robót budowlanych, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
2.2.5. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robót budowlanych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robót budowlanych. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na terenie robót budowlanych, we wszystkich 

urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 

jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z 

odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 

urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 

tego odpowiednie przepisy. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
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zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 

musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
2.4. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

a) w zakresie robót zewn ętrznych 

- wywóz materiałów odpadowych 

- oznakowanie trasy 

- zasypanie i uporządkowanie placu budowy 

- wykonanie dróg technologicznych 

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy 

- próby i pomiary 

b) w zakresie robót budowlanych 

- geodezyjne wytyczanie elementów boiska 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów    

  potrzebnych Wykonawcy 

- wywóz i utylizacja gruzu. 

- próby i pomiary 

Wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

 

2.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy choć nie jest dla niniejszego przedsięwzięcia dokumentem wymaganym prawem jednak 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnętrznego dziennika budowy w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 

� przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

� uwagi i polecenia Zamawiającego, 

� daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
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� zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robot, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robot, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Wszystkie wyja śnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzienn ika budowy przez Wykonawc ę 

powinny by ć na bie żąco przedstawiane do wiadomo ści i akceptacji Zarz ądzającemu Realizacj ą Umowy. 

Wszystkie decyzje Zarz ądzającego Realizacj ą Umowy, wpisane do dziennika budowy, musz ą być 

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je  akceptuje lub si ę do nich odnosi.  

Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobowiązany 

informować wszystkich uczestników procesu budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostać 

przesłana również drogą faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki projektującej. Kierownik budowy i 

Zamawiający jest zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym 

nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Zamawiającego do ustosunkowania się. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

 

� protokoły przekazania terenu robót budowlanych, 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

� protokoły odbioru robot, 

� protokoły z narad i ustaleń, 

� korespondencję na budowie. 

� Dokumenty wchodzące w skład umowy 

� Opinie ekspertów i konsultantów 

 
2.5.1. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Zamawiającego. 

 
2.5.2. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

3. Zarządzający realizacj ą umowy 

Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 

interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowi ązków, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, Zarz ądzający realizacj ą umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działa jących 

w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnie ń i obowi ązków. Wydawane przez nich polecenia 

mają moc polece ń Zarządzającego Realizacj ą Umowy . 

 
4. Materiały 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać 

wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

 
4.1.   Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, 

aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robot. 

 
4.2. Kontrola materiałów  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, sprawdzić czy są 

one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 

upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić 

mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 

upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 

badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące 

warunki: 

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 

są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

 
4.3. Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
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materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 

Zarządzającemu Realizacją Umowy. Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego 

Realizacją Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
4.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją 

umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z u życiem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 

przez Zarz ądzającego Realizacj ą Umowy, b ędzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on z dawać 

sobie spraw ę, że te roboty mog ą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nieza płacone.  

 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania 

lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego 

Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 

materiałów będą zlokalizowane w pobliżu placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w 

projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 

wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją 

umowy i Autora projektu. 

 
5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
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i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 

Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

nie dopuszczone do robót. 

 
6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wyroby należy chronić 

przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. 

Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie materiału. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi 

cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub 

przemieszczaniem. Ręczne wózki szynowe, używane na torze o pochyleniu większym niż 1% powinny być 

zaopatrzone w sprawne hamulce. 

 

7. Kontrola jako ści robót  

7.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 

zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie 

zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot, 

� bhp., 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot, 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 
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� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robot, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
7.2. Zasady kontroli jako ści robot 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów ponosi Wykonawca.  

 
7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 

 
7.4. 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 można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj ącego.  

 
7.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 
7.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją przetargową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7.7. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodno ści 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

             - Polską Normą 

            - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są   

               objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robot 

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 Zamawiającemu. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń będą odrzucone . 

 
8. Obmiar robot 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

Obmiar wykonanych robót będzie stanowić podstawę do rozliczenia robót objętych dokumentacją projektową dla 

niniejszego kontraktu. Obmiar robót (obliczenie ilości robót na podstawie pomiarów z natury) to opracowanie 

sporządzane po wykonaniu robót przez ich wykonawcę na podstawie książki obmiarów, niezbędne do wykonania 

kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on zawierać opis poszczególnych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robót. Obmiar robót ma określać faktyczny 

zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty uznaje się za zrealizowane, pod 

warunkiem że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 

są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
9. Odbiór robot 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
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� odbiorowi częściowemu, 

� odbiorowi końcowemu, 

� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
9.2. Odbiór robot zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 

umową. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.2.1. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiający. 

9.2.2. Odbiór ko ńcowy robót 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy 

robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robot dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową i ST. W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robot uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robot poprawkowych lub robot uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

9.2.3. Dokumenty odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego robot 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� ustalenia technologiczne, 

� wewnętrzny dzienniki budowy  

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
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� deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

� recepty i ustalenia technologiczne, 

� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie, energetyczne, itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.2.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robot”. 

 
10.  Podstawa płatno ści 

� Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego 

sporządzonego przez wykonawcę. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w 

umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

11. Przepisy zwi ązane 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z poźn. zm. z 27 marca 2003r.. 

Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555). 

� Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 

elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu 

wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 

2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 
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� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny 

systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z poźn. zm.) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 

(Dz.U. 2005 nr 116, poz.985) 

� Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montażowych – Ministerstwo Gospodarki 

przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 
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UWAGA:  
 
W niniejszej dokumentacji dotyczącej modernizacji istniejącego boiska 

sportowego wraz z budową placu zabaw dla dzieci i siłownią zewnętrzną na 

wolnym powietrzu przy ul. Mrzygłodzkiej w Włodowiach w skład  której wchodzi 

projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót 

budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały 

nazwy i producenci materiałów, technologie i urządzenia - to podane zostały one 

jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych 

wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji 

zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych 

materiałów, technologii i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w 

stosunku do przyjętych w dokumentacji. 
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SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45.11  Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót: 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonywaniem robót przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia: 

„Zagospodarowanie terenu służące rekreacji przy osiedlu Skarpa we Włodowicach”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu robót budowlanych 

• prac rozbiórkowych: 

 -rozebranie ogrodzenia istniejącego boiska  

 -rozebranie  istniejących fundamentów ogrodzenia, oraz urządzeń zabawowych, 

 -rozebranie istniejących chodników, dojść, obrzeży betonowych 

 -rozbiórka istniejących urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, 

• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną Specyfikacją 

Techniczną pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje 

całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych 

robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację 

umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego 

Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 

 
1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• wywóz i utylizacja gruzu 

• wykonanie i utrzymanie dróg technologicznych 

 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

 
2. Materiały 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 
4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach 

z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 

właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 
5.3. Wykonywanie robót 

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

� ogrodzić plac robót budowlanych, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2,00 m, 

� wyrównać stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbędnych dróg technologicznych. 

� wykonać niezbędne drogi technologiczne, zabezpieczenia   

� zapewnić prowadzenie robót rozbiórkowych na budowie w czasie dogodnym dla Zamawiającego 

� wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz 

przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza 

budynkami, 

� zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na terenie robót 

budowlanych, 

� usuwać z terenu robót budowlanych gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać  

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.3.2. Roboty rozbiórkowe 

� Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 

� Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU 

� Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego 

wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 
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stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane 

przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 

� przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 

� wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu 

pomocniczego, 

� segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku 

oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

� utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia 

gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania 

� wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy 

przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

� ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających 

wykonanie robót, 

� oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

� uprzątnięcie terenu robót budowlanych, 

� wywiezienie gruzu, złomu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

Uwagi!  

� roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 

innego fragmentu konstrukcji 

� Wywieziony złom z rozbiórki Wykonawca ma obowiązek rozliczenia  się z Inwestorem, należy 

udokumentować wywóz, utylizację i kwotę za wywieziony złom. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

6.2. Sprawdzenie jako ści robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i rozbiórki oraz 

sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 
6.3. Kontrola jako ści prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

8. Odbiory robót i podstawy płatno ści 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników 

badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 

umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 

wykonawcę. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą.  

 
9. Przepisy i normy dotycz ące prowadzenia robót 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

� Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

� Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

� Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

� Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989 r. 

� Dokumenty przetargowe 

� Umowa, warunki kontraktu 

� Dokumentacja Projektowa 
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SST-B-02 Roboty ziemne 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót:  45112500-0 Usuwanie gleby 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

przewidzianych do wykonania w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenu służące rekreacji przy osiedlu Skarpa 

we Włodowicach”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

ziemnych wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach realizacji robót 

budowlanych i obejmują: 

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi, 

b) zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów 

c) wykonanie podsypek, podbudów 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zaleceniami podanymi w ST. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje 

całość robót ziemnych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za ich 

zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej 

pozycji robót ziemnych prawdopodobieństwo natrafienia na nie zinwentaryzowane elementy uzbrojenia i 

konieczność przebudowania lub zabezpieczenia tych elementów. 

 
1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

� wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu 

� zabezpieczenie wykopu 

� odwodnienie wykopu 

� wykonanie i utrzymanie dróg, przejść technologicznych 

� zagęszczanie i stabilizacja nasypów 

Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
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2. Materiały (grunty) - ogólne wymagania 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4. 

 
2.2. Informacje uzupełniaj ące 

� Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań ZRU z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

� Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem ZRU. W 

tym celu Wykonawca w przypadku występowania zróżnicowanych pokładów gruntu, rozdzielać będzie 

grunty nieprzydatne do zasypek (organiczne i plastyczne) od budowlanych. 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

� Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej robót ziemnych prawdopodobieństwo 

zaangażowania sprzętu tymczasowego zabezpieczającego wykop na trudne warunki atmosferyczne 

powodujące zalewanie wykopu lub obrywanie ścian. 

� Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej robót ziemnych wykonywanie wszystkich prac 

ziemnych ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu podręcznego (ubijaki, taczki, łopaty itp.) 

 

3.2. Przewiduje si ę wykonanie robót ziemnych nast ępuj ącym sprz ętem: 

� Sprzęt ręczny (łopaty, taczki) 

� samochody samowyładowcze 

� urządzenia do zagęszczania (ubijaki, płyty wibracyjne) 

� koparki, minikoparki, spycharki, 

� samochody samowyładowcze, skrzyniowe 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 

 
4.2. Informacje uzupełniaj ące 

� Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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� Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

� Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

� Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 

właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez ZRU (Inspektora nadzoru). Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

ZRU, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

� Wykonawca winien wykonywać wykopy wąskoprzestrzenne pod ławy z zachowaniem maksymalnych 

nachyleń skarp. W przypadku wykonywania wykopu o szerokości większej od zakładanej w przedmiarach 

robót i mniejszym nachyleniu skarp, Wykonawca na własny koszt dokona wywozu dodatkowej ilości urobku 

wraz z jego utylizacją i zastąpi go zagęszczoną zasypką z piasku. 

� Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

� W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej od 

projektowanej co najmniej o 20 – 60cm w zależności od rodzaju gruntu i metody kopania 

� Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić w okresie suchym ze względu na wrażliwą 

strukturę gruntu w kontakcie z wodą (nie dopuścić do nawodnienia gruntu) 

� W miejscach występowania gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić piaskiem zagęszczonym do Id 

= 0,7 bądź betonem klasy B 15 

5.3.1. Odwodnienie robót ziemnych 

� Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 

przed nawodnieniem. Koszty wykonania zabezpieczeń uwzględnić należy w cenie jednostkowej robót 

ziemnych. 
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� Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

� Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 

na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 

również za dowieziony grunt. 

5.3.2. Odwodnienie wykopów 

� Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. 

� W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

� Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.3.3. Zakres czynno ści obj ętych wykonywaniem robót ziemnych: 

WYKOPY: 

� Usunięcie warstw podbudów betonowych, fundamentów 

� zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi 

� roboty pomiarowe 

� mechaniczne , lub ręczne odspojenie i załadowanie ziemi na samochody 

� mechaniczny transport ziemi, gruzu na samochody, lub miejsca składowania  

� ręczne lub mechaniczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających 

� ręczne lub mechaniczne wyrównanie skarp i dna wykopu 

ZASYPKI WYKOPÓW: 

� mechaniczne odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu 

� mechaniczne rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20cm 

PODSYPKI I PODŁOŻA 

� rozścielenie i ubicie warstwami 

 

5.3.4. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcję i pod elementy kanalizacji ) powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach. 

Strefa Minimalna wartość Is dla dróg: 

korpusu kategoria ruchu  KR2 

Górna warstwa o grubości 50 cm 0,97  
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 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tab. 1. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia (wskaźnik odkształcenia I0 ) nie powinien przekraczać 2,5. 

Wskaźniki zagęszczenia gruntu określone zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla innych części korpusu 

drogowego, powinny być zgodne z normą PN-S-02205:1998 [4] dla ruchu KR 2. W przypadku gruntów dla których 

nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-

02205:1998 [4]. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od -20% do +10%. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

� zapewnienie stateczności wykopów 

� odwodnienia wykopów 

� wykonanie grubości warstw podsypki i zasypki 

� zagęszczenie podsypki i zasypki 

� właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż: 

� dla spadków terenu ±0,02% 

� dla spadków rowów odwadniających ±0,05% 

� dla rzędnych dna wykopu fundamentowego ± 5 cm 

� dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna poniżej 1,5m ± 5 

cm 

� dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej 1,5m ± 15 cm 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
8. Odbiór robót i podstawy płatno ści 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników 

badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 

umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatno ści 

� Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych prawdopodobieństwo 

natrafienia na grunty o innej charakterystyce od przewidzianych w przedmiarach i dokumentacji lub inne 

niezinwentaryzowane elementy. 

� Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej  pozycji robót ziemnych wykonywanie wszystkich 

prac ręcznie, (wykopy, transport urobku, załadunek na samochody) 

�  Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej pozycji robót ziemnych wykonywanie wszystkich 

prac ręcznie, (rozładunek z samochodów, transport zasypki, podsypki (materiału), zabudowanie materiału) 

 
Wykopy - gruntu w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

� wyznaczenie zarysu wykopu, 

� odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem  na samochody i odwiezieniem;  

� odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

� zabezpieczenie ścianek wykopu 

Wykonanie podkładów i nasypów - po zagęszczeniu. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

� ręczny, lub mechaniczny transport i dostarczenie materiału w miejsce wbudowania 

� ręczne, lub  mechaniczne uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni 

Zasypki - po zagęszczeniu. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

� ręczny, lub mechaniczny transport i dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania 

� ręczne, lub mechaniczne  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu 

Transport gruntu - wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

� ręczne, lub mechaniczne załadowanie gruntu na środki transportu 

� przewóz na wskazaną odległość 

� wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

� utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 
8.5. Informacje uzupełniaj ące 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi 

przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 

� dziennik budowy 

� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

� protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
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9. Przepisy zwi ązane 

9.1. Normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

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

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 
9.2. Inne dokumenty 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989r 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

� Dokumenty przetargowe 

� Umowa, warunki kontraktu 

� Dokumentacja Projektowa 
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SST – 03.    Warstwa no śna i wyrównawcza z kruszywa 
 
Grupa robót:   45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

Klasa robót:   45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu  

Kategoria robót   45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

przewidzianych do wykonania w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenu służące rekreacji przy osiedlu Skarpa 

we Włodowicach”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

warstwy nośnej i wyrównującej z kruszywa grubości 25 cm.  

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zaleceniami podanymi w ST. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne” . 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-01 „Wymagania 

ogólne”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nośnej i wyrównującej są kruszywa o odpowiedniej 

granulacji. 

 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

• Warstwa wyrównawcza -  mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku 

piaskowym > 65% (0,075 – 4 mm) stabilizowana i specjalnie niwelowana wg. Określonego 

współczynnika z dozwolonym odchyleniem powierzchni + 5 mm na każde 4 m długości, 

• Warstwa nośna – kliniec (4 – 31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie (4- 31,5 mm) o wskaźniku piaskowym > 50% i o zawartości pyłów < 5%,  
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  Nawierzchnie chodników, placu zabaw,  będą obramowane krawężnikami betonowymi. Wody opadowe 

będą rozprowadzane po zielonych terenach inwestora. 

  Wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszą spełniać wymogi warstw hydraulicznych (tak jak w 

budownictwie drogowym), minimalny współczynnik filtracji wynosi k min. = 8m/dobę (określone badaniami 

laboratoryjnymi lub wg. Metody amerykańskiej). Zawartość frakcji pylastych musi mieścić się w zakresie od 3 do 10 

% (zgodnie z Polską Normą). 

Wymagany stopień zagęszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID ≤ 0,8 (zgodnie z Polską Normą). Określone 

frakcje kruszyw odznaczają się ciągłością uziarnienia (występowaniem wszystkich frakcji podanych w danym 

przedziale) w proporcjach ściśle określonych wg Polskiej Normy. 

 

2.4. Składowanie materiałów  

2.4.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nośnej i wyrównującej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 

powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nośnej i wyrównującej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Przygotowanie podło ża 

Warstwa odcinająca nośna i wyrównująca powinna być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie jej 

zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki 

powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3.  Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy nośnej lub wyrównującej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

 Zagęszczanie warstwy o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym 

spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa nośna lub wyrównująca powinna być zagęszczana 

płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę nośną, uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 

kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4.  Utrzymanie warstwy odcinaj ącej (mrozoochronna) 

 Warstwa nośna i wyrównująca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 

warstwy nawierzchni. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
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6.  Kontrola jako ści robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 

 Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 

 
6.2.  Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości kruszywa określone w p. 3.3. 

 
6.3.  Badania w czasie robót 

 
6.3.1. Szeroko ść warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -1 cm. 

6.3.2. Równo ść warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy nośnej i wyrównującej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [7]. 

 Nierówności poprzeczne warstwy nośnej i wyrównującej należy mierzyć łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.3.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy nośnej i wyrównującej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

 

6.3.4. Rzędne wysoko ściowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

 1 cm. 

 

6.3.5. Ukształtowanie w planie 

   Warstwa nośna i wyrównująca w planie nie może być przesunięte w stosunku do projektowanego 

usytuowania o więcej niż  1 cm. 

6.3.6. Grubo ść warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją  1 cm. 

 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 

łączną grubość tych warstw. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 

przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
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6.3.7. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej (mrozoochronnej), określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 

powinien być mniejszy od 1. 

 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 

BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 
6.4. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nośnej i wyrównującej. 

8.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy nośnej i wyrównującej z kruszywa obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− zakup, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− utrzymanie warstwy. 
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10. Przepisy zwi ązane 

10.1.  Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST – 04.    BETONOWE OBRZEŻA 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

przewidzianych do wykonania w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenu służące rekreacji przy osiedlu Skarpa 

we Włodowicach”. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 4.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

betonowego obrzeża chodnikowego o wymiarach 6x20 i 8x30 cm gatunku 1 na ławie betonowej B 15 z oporem na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

  

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik, ciąg pieszo rowerowy 

od pasa zieleni. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST 01 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne” . 

 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego  Słownika  Zamówie ń  CPV: 

Grupa robót:   45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

Klasa robót:   45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu  

Kategoria robót   45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-01 „Wymagania 

ogólne”. 

 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
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− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

− beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania ław, 

− cement wg PN-B-19701 [7], 

− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

 
2.3.  Betonowe obrze ża chodnikowe - klasyfikacja 

 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

− obrzeże niskie - On, 

− obrzeże wysokie - Ow. 

 

2.4.  Betonowe obrze ża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1.  Wymiary betonowych obrze ży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,  cm 

obrzeża 1 b h r 

On 
75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 
75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze ży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,  mm 

Wymiaru Gatunek 1 
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L ± 8 

b,  h ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze ży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 
Niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według rodzajów i gatunków. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30. 

2.5.  Materiały na ław ę i do zaprawy 

Ława z oporem powinna być wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2]. 

 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 

 Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż 

„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [7]. 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 
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3.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 

 
3.2.  Sprzęt do ustawiania obrze ży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport obrze ży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3.  Transport pozostałych materiałów 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988 [2]. 

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.  

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 

 
5.2.  Wykonanie koryta  

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. 

 
5.3.  Podsypka i ława 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława betonowa z betonu B15, wymiary wg dokumentacji 

projektowej. 

  
5.4.  Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością 

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 

6.  Kontrola jako ści robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 

 Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 
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6.2.  Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 

3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych 

w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 
6.3.  Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) wykonanie ławy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 4.5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 

na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” . 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na ławie z betonu B 15 

z oporem. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 
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− wykonana podsypka, 

− wykonana ława z oporem. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-01 „Wymagania ogólne” . 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− wykonanie koryta, 

− wykonanie ławy z betonu B 15 z oporem, 

− rozścielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie obrzeża, 

− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  Przepisy zwi ązane 

10.1Normy 

 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B 06250:1998 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

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

zgodności 

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

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

10. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SST-B-05 Betonowanie 
 

Grupa robót:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich   

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót:  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty   

specjalistyczne 

Kategoria robót:  45262300-4 Betonowanie 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 

przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia  „Zagospodarowanie terenu służące rekreacji przy 

osiedlu Skarpa we Włodowicach”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

a) Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych związanych z: 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 

• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielęgnacją betonu, 

• rozebranie deskowań,  

b) W skład robót konstrukcyjnych betonowych wchodzą: 

• Fundamenty ogrodzeń i piłkochwytów  - C 16/20 (B 20) 

• Fundamenty urządzeń sportowych i zabawowych - C 16/20 (B 20) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami podanymi w ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje 

całość monolitycznych robót betonowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy 

(Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Zarządzającego Realizacją Umowy. 

1.6. Roboty towarzysz ące i tymczasowe 

• pielęgnacja mieszanki betonowej 

• badania i pomiary 
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Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

 
2.2. Beton 

• Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

• Jako warstwy podkładowe należy stosować beton klasy B 20. Wbudowany beton należy zagęścić ręcznie. 

• Zakłada się, że beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni zgodnie z normą i 

dostarczany na budowę. Nie przewiduje się produkcji masy betonowej na budowie. 

• Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 

Składniki mieszanki betonowej 

● Cement 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy 

PN-EN 197-1:2002 o następujących markach: 

−  marki „25” – do betonu klasy B8/10–C16/20 

−  marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C16/20 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 

zawierający następujące dane: 

−  oznaczenie 

−  nazwa wytwórni i miejscowości 

−  masa worka z cementem 

−  data wysyłki 

−  termin trwałości cementu. 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorcza kontroli 

jakości. 

 Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

 Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Zakres badan cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badan 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 



SST.O5 BETONOWANIE 

 

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Strona nr 48 /76 

−  składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 

magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

−  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

−  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

−  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

−  10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

−  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN EN 12620:2000, z tym że 

marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

−  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

−  3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

−  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

−  kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

−  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

−  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżąca kontrole wilgotności 

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 

użytego do budowy. 

Wymagania co do szczelności, mrozoodporności i ogólne wg PN-EN 206-1:2003, 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• taczki 

• szalunki do betonu 

• Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 6. 
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4.2. Inne wymagania dotycz ące środków transportowych 

• Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). 

• Ilość betonowozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

• Podawanie i układanie mieszanki betonowej trzeba będzie wykonywać taczkami lub przy pomocy innych 

środków zaakceptowanych przez ZRU. 

• Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 

korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

      -  prawidłowość wykonania deskowań, 

                   -  zgodność rzędnych z projektem, 

                   -  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość   

                      otuliny, 

                   -  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi warstw izolacyjnych, itp., 

                  -   prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową   

                      konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

                   - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251. 

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji    

                          umożliwiającej łatwe ich opróżnianie. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,  

                         na którą spada.  

5.3.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach dobowych nie niższych niż 
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                                      plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

                                     najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

• W przypadku konieczności wykonywania robót betoniarskich przy temperaturach  

                         dobowych ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologię pielęgnacji i przygotowania         

                        mieszanki oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdroży ją na własny koszt. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w   

                        takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

• Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz 

                                     zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia   

                                     uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Konieczne jest   

                                     stosowanie podgrzewanego kruszywa i osłonięcie mieszanki przed warunkami  

                                     atmosferycznymi lub wykonywanie robót w ogrzewanych cieplakach. 

• Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa   

                        niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. 

 

5.4.Pielęgnacja betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu 

przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni 

słonecznych, a w okresie zimowym - mrozu. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. Od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 

dobę. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

• Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody. 

5.3.3. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

• Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

• Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 

mm. 
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• Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać 

za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

• Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.3.4. Deskowania 

• Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych  

• Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

                                               - zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

                                               - zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

                                               - zapewniać odpowiednią szczelność, 

                                              - zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

                                              - wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

• Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań dokumentacji projektowej lub ZRU. 

5.3.5. Usuwanie deskowań 

Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 

• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w 

ścianach, 

• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 

10 MPa w ścianach, 

• dla belek - 70% projektowanej wytrzymałości betonu 

• dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymałości. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 6 próbek na partię 

betonu. 

• Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą. 

• Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 

pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

• W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZRU, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
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• Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. 

• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu. 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

  Powierzchnie i krawędzie 

• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 

m nie powinny być większe niż 7 mm 

• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż 15 mm 

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm 

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 

nie powinny być większe niż 6 mm 

• Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 ≤20 mm 

• Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 

niż 4 mm 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

 
8. Odbiór robót i podstawy płatno ści 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
8.4. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 

wykonawcę. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą.  

 

8.5. Informacje uzupełniaj ące 
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• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi 

opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi 

poleceniami ZRU. 

• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

               - dokumentacja techniczna, 

               - zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

              - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

 

9. Przepisy zwi ązane 

9.1. Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-63/B06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne   

                           wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989r 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

                 - 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

                 - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja Projektowa 
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ST – 06.    OGRODZENIA i PIŁKOCHWYTY 
 

Grupa robót:  453 Roboty budowlane w zakresie instalacji 

Klasa robót:  4534 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzeń dróg, płotów i sprzętu 

ochronnego 

Kategoria robót:  45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

                               45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia i piłkochwytów  dla inwestycji „Zagospodarowanie terenu 

służące rekreacji przy osiedlu Skarpa we Włodowicach”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

1.3.1. Zakres stosowania ogrodze ń  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot przy ustawieniu ogrodzenia terenu i 

piłkochwytow obejmują: 

- demontaż części istniejącego ogrodzenia 

- wykonanie ogrodzenia projektowanego terenu -ogrodzenie systemowe o wysokości 1,00 m i 4,00 m nad poziom 

terenu z mat kratowych o oczkach 5x20cm, słupki z profili zimnogiętych na fundamentach z betonu B20 

- wykonanie piłkochwytow systemowych o wysokości ponad poziom terenu 5,0 m z 

siatki polipropylenowej o oczkach maks.10 x 10 cm ,słupki stalowe lub aluminiowe systemowe. 

- montaż bram i furtek 

 
1.3.2. Rodzaje ogrodze ń  

 Niniejsza SST dotyczy najczęściej stosowanych systemowych ogrodzeń panelowych i piłkochwytów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, Katalogiem 

Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST „Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej SST są: 
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2.1. Panele ogrodzeniowe 

Panel ogrodzeniowy z mat kratowych o oczkach 5x20 z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego zgodnie z 

obowiązującymi normami PN-67/M-80026, o właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem 

jakości producenta. Druty pionowe Ø 5,0 mm w rozstawie co 5 cm, natomiast druty poziome podwójne Ø 6,0 mm. 

Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe. Kolor RAL 6005 (zielony). 

 
2.2. Bramy dwuskrzydłowe i furtki 

Bramy dwuskrzydłowe systemowe o szerokości 4,0 i 6,0 m oraz furtki systemowe o szerokości 1,5  wykonane z 

profili stalowych, ocynkowanych 60x40x2,0 mm, pokrytych lakierem poliestrowym. Panele wypełnione oczkami 

wymiarach 5x20 cm. Skrzydła bram i furtek osadzone na słupach z profili zimnogiętych, zamkniętych 80x80x3 mm. 

Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe. Kolor RAL 6005 (zielony). 

 
2.2. Słupki ogrodzeniowe z profili 

Słupki wykonywane są z kształtowników prostokątnych 60x40x2,0 mm i 80x80x3,0 mm zamykanych od góry 

daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Właściwości mechaniczne, parametry 

wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie 

ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor RAL 6005 (zielony).  

 
2.3. System mocowania 

Mocowanie przęseł  panelowych do słupków za pomocą rozwiązań systemowych wytwórcy. Niedopuszczalne jest 

spawanie i malowanie elementów ogrodzenia na budowie. 

 

2.4. Beton na fundament słupków 

Beton klasy B20 – wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: 

- cement portlandzki klasy 32,5 – wymagania według PN-EN 197-1:2002, 

- kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania według PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004, 

- woda – wymagania według PN-EN 1008:2004. 

 

2.5. Piłkochwyty 

Piłkochwyty systemowe renomowanych dostawców, słupki stalowe lub aluminiowe. Piłkochwyty o wysokości 6,0 m 

z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm (oczka 100x100mm), zawieszonej na słupach z rury stalowej Ø 76 x 3,0 mm. 

Siatka zawieszona za pomocą linki stalowej cynkowanej Ø 4 mm, napiętej za pomocą śrub rzymskich. Zastrzały 

słupów skrajnych z rur stalowych Ø 60 x 3,0 mm. 

Słupy i zastrzały posadowione w fundamentach betonowych o wymiarach 50x50 (beton C16/20) na głębokości 110 

cm. Wszystkie elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

 Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 

szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 

 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 

żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do 

wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod 

warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

 
3.3. Sprzęt do demonta żu ogrodzenia 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Elementy ogrodzenia i piłkochwytów  (siatka, słupki i elementy łączące należy przewozić zgodnie z 

zaleceniami (instrukcją) producenta. 

4.2.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 

4.2.3.  Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Zasady wykonania ogrodze ń 

 W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót 

ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na zapleczu. 

 Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 

podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera. 

 Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

− wykonanie dołów pod słupki, 

− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

− ustawienie słupków, 

− wykonanie właściwego ogrodzenia i piłkochwytów. 
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5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

 Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej trasie ogrodzenia i 

posiadać wymiary - 0,30 x 0,3 m (dla ogrodzeń), 0,5x0,5 m (dla piłkochwytów), dla słupów bram i furtek (0,6 x 0,6) i 

głębokość około 1,0 m .Głębokość posadowienia fundamentów ogrodzenia dostosować do istniejących warunków 

geologicznych /fundamenty ogrodzenia posadowić na gruntach nośnych. Otwory należy wykonać w rozstawie 

osiowym co 2,59 m (ogrodzenia) i 4,0 (piłkochwyty) 

 
5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

 Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy B 20 „na mokro” w wykonanych otworach. Przed 

betonowaniem należy w otworach umieścić słupki. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór 

mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany 

„na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej 

po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 

10oC - po 14 dniach. 

 
5.5. Monta ż ogrodzenia. 

Montaż paneli ogrodzeniowych do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-01  „Wymagania ogólne”. 

 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 

(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 

Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 

 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

− panele ogrodzeniowe, 

− liny stalowe, 

− rury i kształtowniki na słupki. 

 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 

fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na 

wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robó t 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny 

być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 17. 
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Tablica 17. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj 

badania 

Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 

badań z 

wybranych 

losowo elemen-   

tów w każdej 

dostarczanej 

partii wyrobów 

liczącej do 

1000  

Powierzchnię zbadać nie 

uzbrojonym okiem. Do 

ew. sprawdzenia 

głębokości 

wad użyć dostępnych 

narzędzi (np. liniałów z 

czujnikiem, suwmiarek, 

mikrometrów, itp.) 

Wyniki powinny 

być zgodne z 

wymaganiami 

punktu 2.3. 

2 Sprawdzenie 

wymiarów 

elementów Przeprowadzić uniwer-  

salnymi przyrządami 

pomiarowymi lub spra-

wdzianami 

 

 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3. 

 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

 W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

e) poprawność ustawienia słupków,  

f) prawidłowość wykonania siatki panelowej ogrodzeniowej.  

 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 

Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 01 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości 

ogrodzenia. 
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8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 01 „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych, 

− ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. przepisy zwi ązane 

  1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok 

metalowych metodami nieniszczącymi 

9.   Instrukcja montażu producenta  
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SST – 07.    NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ 
 

Grupa robót:   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub   

                                               ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

Klasa robót:   4521    Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

Kategoria robót:   4521221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

ułożenia nawierzchni z trawy naturalnej  dla inwestycji „Zagospodarowanie terenu służące rekreacji przy osiedlu 

Skarpa we Włodowicach”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem nawierzchni z 

trawy naturalnej. 

 
1.4.Określenia podstawowe 

Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST- 01 

„Wymagania ogólne  

 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-01. ”Wymagania ogólne 

 
2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące 

stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
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2.2.Trawa naturalna. 

Należy wykonać płytę boiska z nasion trawy SUPER SPORT firmy Barenburg lub równoważnej. Super Sport jest 

mieszanką przeznaczoną do zasiewania boisk sportowych. W połowie składa się z wiechliny łąkowej. Drugim 

składnikiem mieszanki jest życica trwała, pozwalająca na niskie koszenie murawy. Gęstość siewu trawy: 150-200 

kg/ha. Murawa wykonana z takich nasion posiada wysoką odporność na deptanie oraz toleruje niskie koszenie. 

Warstwę wegetacyjną pod wysiew trawy należy wykonać z nawozem Humistar Tradecorp w płynie lub 

równoważnym w ilości 40 l/ha.  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania 2,5. Nawozy mineralne. Nawozy mineralne powinny byc w opakowaniu, z 

podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 
Warstwy boiska z nawierzchni z trawy naturalnej 

- Trawa naturalna (nasiona trawy SUPER SPORT) 

- Warstwa wegetacyjna 5 cm (mieszanka torfu z piaskiem) 

- Ziemia urodzajna gr. 20 cm 

 
Zastosowanie – trawniki dywanowe, 

Procentowy udział mieszanki – 30 %, 

Wymagania – gleby urodzajne, 

Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2, na skarpach – 30 g/m2 

 
2.3. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-01 „Wymagania ogólne"; 

Do układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 

 
4. Transport 

Wykonawca robot będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 

prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 

poz. 628 z poźniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-01 " Wymagania ogólne 

 
5. Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. Zasianie nasion traw 

wykonać maszyną do siewu wzdłuż i poprzek. Nasiona powinny być siane na głębokość do około 2 cm. 

Zapotrzebowanie to 25-30g/m2. Gęstość zasiewu powinna być dopasowana do miejsca, temperatury, opadów i pH 

warstwy wierzchniej. Aby nasiona szybko wzeszły muszą być wilgotne. Gdy trawa zacznie kiełkować należy 

nawilżać 10 cm. warstwy nośnej trawy. Proporcje to około10-15 l/m3 wody na jedno zraszanie. Odstępy miedzy 

podlewaniem stopniowo zwiększać, ale ich ilość dopasować do miejscowego klimatu. Trawę nawozić dwa razy 

przy dawce około25g/m3 nawozu wolnodziałającego. Nie stosować nawozów szybkodziałających. 

 
UWAGI! 

1. Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 

opracowanym dla określonego zastosowania. 

2. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno-

użytkowe nawierzchni. 

 
6. Kontrola jako ści 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w SST-01 „Wymagania ogólne" 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robot podano w SST-01 „Wymagania ogólne" 

 
7.1. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni. 

 
8. Odbiór robót 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

· Równości nawierzchni. 

· Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 

· Grubości nawierzchni. 

· Technicznych dokumentów kontrolnych: 

 
9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane nawierzchni z trawy naturalnej, będzie 

dokonana według następującego sposobu: 

 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie 

nawierzchni, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
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Kwota jednostkowa za roboty obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robot z 

kosztami zakupu; 

- wartość pracy sprzętu z narzutami; 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 

- przygotowanie stanowiska roboczego; 

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego; 

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla 

pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 

rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 

ustalone w Umowie. 

 

10. Przepisy zwi ązane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; 

z późniejszymi zmianami), 
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SST – 08.    NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ 
 
Grupa robót:    452  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

Klasa robót:   4523   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych  

Kategoria robót  45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem chodników, zjazdów i drogi technicznej z brukowej kostki betonowej  dla inwestycji 

„Zagospodarowanie terenu służące rekreacji przy osiedlu Skarpa we Włodowicach”. 

 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem 

nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr 6 cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-01. ”Wymagania ogólne 

 
2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla 

kostek o grubości 60 mm. 
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2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 i 80 mm. Kostki o takiej grubości są 

produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości 3 mm, na szerokości 3 mm, na grubości 5 mm. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Warto ść 

1. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

60 

50 

2. Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3. 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż brak 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

brak 

brak 

20 

4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 

2.3.1. Cement  

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. 

Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu  

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno 

być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 

produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda  

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki  

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 

laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 

wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-01 „Wymagania ogólne” 
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3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonać ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 
4 Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-01 „Wymagania ogólne” 

 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 

betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 

betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w SST-01 „Wymagania ogólne” 

 
5.2. Koryto pod chodnik. 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST-02. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 

mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to 

nawierzchnię z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP 35 [6] w 

uprzednio wykonanym korycie. 

 
5.3. Podsypka 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnie mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku 

naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN 88/B-32250 [5], 

b) do wypełnienia niania spoin  

- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 

- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3] 

 
5.4. Warstwa ods ączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z 

warunkami określonymi w SST. 

 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 

wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na 
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podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 

należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 

uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z kostek brukowych z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST-01 „Wymagania ogólne” 

 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 

aktualną aprobatę techniczną. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podło ża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta: 

o szerokości do 3 m: 1 cm, 

o szerokości powyżej 3 m: 2 cm, 

szerokości koryta: 5 cm. 

 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 niniejszej SST. 

 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostek b rukowych 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostek z betonowych kostek brukowych polega na 

twierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 9.5.5 niniejszej SST: 

pomierzenie szerokości spoin, sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidłowości 

wypełnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Sprawdzenie równo ści nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 

chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 
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Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłu żnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach 

załamania niwelety nie mogą przekraczać 3 cm. 

 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 

projektowanego profilu wynoszą 0,3%. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w SST-01 „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w SST-01 „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt. 9.6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty 

przygotowawcze, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, wykonanie koryta, wykonanie podsypki, 

ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 
10. Przepisy zwi ązane. 

10.1. Normy 

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

- PN-B-06250 Beton zwykły 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

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

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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SST-B-9 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000  Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

                 37535200-7 Wyposażenie placów zabaw 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wyposażeniem w urządzenia placu zabaw dla inwestycji  „Zagospodarowanie terenu służące 

rekreacji przy osiedlu Skarpa we Włodowicach”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych STS 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: Wykonanie rusztowania przy 

ścianach zewnętrznych 

− Wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń 

− Wykonanie fundamentów pod urządzenia sportowe 3 szt 

− Wykonanie fundamentów pod urządzenia zabawowe 3 szt 

− Wykonanie fundamentów pod ławki parkowe 2 szt 

− Dostawa i montaż urządzeń sportowych (odwodziciel 1 szt, orbitrek 1 szt, wioślarz 1 szt)  

− Dostawa i montaż urządzeń zabawowych (huśtawka wagowa 1 szt, huśtawka dwuosobowa 1 szt, zestaw 

zabawowy 1 szt) 

− Dostawa i montaż ławek parkowych 2 szt 

− Tablica informacyjna korzystania z placu zabaw 1 szt 

− Zasypanie wykopu z zagęszczeniem, wyrównanie i uporządkowanie nawierzchni 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego  

 
2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 

Szczegółowe wymagania dla materia ł ów: 

− Elementy drewniane 

−  Konstrukcja elementów placu zabaw z drewna klejonego warstwowo, malowanego środkami 

ochronnymi i dwukrotnie lakierowanego. 

− Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej 

− Kotwy i metalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane 

− Urządzenie osadzone w fundamencie betonowym za pomocą kotew ze stali ocynkowanej. 

− Liny, olinowania 

− Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym 

− Urządzenia zabawowe i wyposażenie dodatkowe 

 
2.2. Rodzaje materiałów. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu fundamentów objętych niniejszą SST są: 

− elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

− beton i jego składniki, 

− stal zbrojeniowa, 

− materiały izolacyjne, 

− gotowe wyroby – urządzenia (urządzenia sportowe określone w punkcie 1.3.) przeznaczone do zamontowania. 

 
2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 

− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000, 

− tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 

− gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 

− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PNM- 82010, 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji inspektora nadzoru. 

 
2.4. Beton i jego składniki. 

Należy stosować beton z węzła betoniarskiego, który posiada wymagane atesty producenta i charakterystykę wg 

PN-B-06250. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701. Kruszywo do 

betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno 

odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom 

PN-B-32250. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to Dokumentacja 

Projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. Projektowanie składu betonu i jego 

wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

 
2.5. Stal zbrojeniowa. 

Rodzaj stali zbrojeniowej określa dokumentacja techniczna. Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-H-93215. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020. 
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2.6. Elementy (urz ądzenia) placu zabaw 

1. ZESTAW ZABAWOWY -Wielofunkcyjny zestaw zabawowy z wieżą, ze zjeżdżalnią, z elementami 

wspinaczkowymi, przeplotniami linowymi i elementami do ćwiczenia równowagi – 1 szt. 

Wysokość upadkowa 90 cm 

2. Huśtawka typu ważka z siedziskami i oparciem – 1 szt 

Wysokość upadkowa 99 cm 

3. Huśtawka dwuosobowa – 1 szt 

Wysokość upadkowa 130 cm 

4. ŁAWKA Z OPARCIEM - 2 SZT. 

5. KOSZ NA SMIECI - 2 SZT. 

6. REGULAMIN PLACU ZABAW - 1 SZT. 

7.Wioślarz – urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu – 1 szt 

8. Orbitrek– urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu – 1 szt 

9. Odwodziciel – urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu – 1 szt 

 
Rozmieszczenie elementów pokazano w dokumentacji pr ojektowej. 

Dokładne parametry materiałowe zostały okre ślone w zał ączniku do niniejszego projektu. 

Grubo ść nawierzchni bezpiecznej, nale ży dobra ć mając na uwadze wysoko ść upadkow a dla konkretnego 

urządzenia zgodnie z odpowiedni a norm a. 

 
3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana technologie robót i sprzęt. W obrębie systemu 

korzeniowego oraz kabli energetycznych roboty wykonywać tylko ręcznie. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania fundamentów 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

− Betoniarek 

− Zagęszczarek płytpowych i wibracyjnych 

− Ubijaków ręcznych i mechanicznych 

− Ładowarek 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 
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5.2. Instalacja urz ądzeń placu zabaw i małej architektury 

W projekcie zastosowano urządzenia placu zabaw spełniające wymogi norm PN-EN 1176:2009 części od 1 do 11 

„Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie  urządzenia zabawowe musz ą posiada ć certyfikaty, 

wystawione przez akredytowane  jednostki badawcze (akredytacja Polskiego Centrum A kredytacji), 

potwierdzaj ące spełnienie wymogów w/w norm.  

Zamieszczone ilustracje nie wskazują dostawcy urządzeń, a jedynie obrazują formę, wzornictwo, kształt, 

kolorystykę oraz schemat funkcjonalno - użytkowy urządzeń które mają znaleźć się na placu zabaw. Konieczne 

jest jednak, aby zainstalowane na placu  zabaw urz ądzenia zabawowe pochodziły od jednego dostawcy i 

stanowiły spójny  wizualnie i stylowo układ.  

Podane w projekcie wymiary urządzeń należy traktować jako minimalne. Wymiary zastosowanych przez 

wykonawcę urządzeń zabawowych mogą być większe od podanych w niniejszej dokumentacji maksymalnie o 5%. 

W trosce o to by wybudowany obiekt spełniał założenia projektanta dotyczące estetyki, funkcjonalności i schematu 

komunikacyjnego placu zabaw podane wymiary stref upadku nie mogą być większe i należy je traktować jako 

maksymalne. Wymaga się aby na placu zabaw zamontowane zostały urządzenia metalowe wykonane ze stali 

czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo. 

• Wszystkie użyte łańcuchy – spełniające wymogi w/w normy i wykonane ze stali nierdzewnej . 

•  Końce wszystkich rur konstrukcyjnych zaślepione / osłonięte czapkami z tworzywa sztucznego. 

• W przypadku konstrukcji linowych stosuje się jedynie liny polipropylenowe zbrojone wewnętrznie rdzeniem 

stalowym, 

• Urządzenia posadowione w podłożu przez zabetonowanie betonem klasy minimum B-20. 

• Każde urządzenie zabawowe opatrzone emblematem / tabliczką zawierającą przynajmniej minimalny zakres 

informacji zgodny z PN-EN 1176:2009: (nazwę / symbol urządzenia, nazwę i dane teleadresowe wytwórcy / 

importera, numer normy wg której urządzenie skonstruowano, datę zamontowania). 

Gwarancja na urz ądzenia zabawowe minimum 36 miesi ęcy. 

Na etapie składania ofert przez wykonawców każdy oferent powinien przedstawić inwestorowi - wraz z ofertą - 

karty techniczne wszystkich urządzeń zabawowych, które będą użyte na placu zabaw. Karty techniczne powinny 

zawierać dane techniczne oraz ilustracje urządzeń. Konieczne jest także przedstawienie kopii certyfikatów 

potwierdzających zgodność urządzeń z normami PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. 

 
5.3. Zasady wykonywania fundamentów. 

Fundamenty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub wymogami producenta urządzeń. Fundament 

należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań i badań przy odbiorze oraz PN-B-

03010 w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. 

 
5.4. Wykopy fundamentowe. 

Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie. Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. Górna 

warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 

− w planie + 10 cm i - 5 cm, 

− rzędne dna wykopu ± 5 cm. 
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Nadmiar gruntu z wykopu usunąć przed zakończeniem robót z placu budowy, lub uzgodnić inne rozwiązanie z 

Inspektorem Nadzoru. 

 
5.5. Wykonanie deskowania. 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Deskowanie powinno zapewnić 

sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w 

sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno 

być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 

konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane 

wodą. 

 
5.6. Wykonanie fundamentu z betonu lub żelbetu. 

Fundamenty z betonu lub żelbetu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 

odpowiadać wymaganiom: 

a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 

b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i 

transportu. Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03010 . 

 
5.7. Zasypywanie wykopu. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania 

gruntu. 

 
5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania fundamentów 

Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej: 

a) rzędnych wierzchu ± 10 mm, 

b) rzędnych spodu ± 50 mm, 

c) w przekroju poprzecznym ± 20 mm, 

d) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 5 mm/m i nie więcej niż 10 mm na całej długości, 

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej niż 50 

mm/m i nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni muru. 

 
5.9. Instalacja urz ądzeń placu zabaw i małej architektury 

Szczegółowy rozstaw urządzeń na placu zabaw przedstawia plansza podstawowa w dokumentacji projektowej. 

Głębokość posadowienia urządzeń placu zabaw waha się między 450 a 800mm – w zależności od typu 

urządzenia. Sposób zamontowania urządzeń, będący warunkiem prawidłowego i zgodnego z w/w normami 

posadowienia i późniejszego użytkowania urządzeń, powinien przebiegać zgodnie z instrukcją montażu 

producenta. 

Wszystkie  urz ądzenia zabawowe (zestaw zabawowy, hu śtawka typu wa żka i hu śtawka dwuosobowa) 

posadowione na piaskowej nawierzchni amortyzuj ącej upadki o grubo ści 30cm (grubo ść wynikaj ąca z 

maksymalnej wysoko ści swobodnego upadku zainstalowanych urz ądzeń do 2,0m - WSU - okre ślonej 

zgodnie z norm ą PN-EN 1176:2009 (szczegóły dotycz ące rodzaju nawierzchni tłumi ącej upadki w dalszej 

części opracowania). 
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Dobór wielkości i głębokości fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji urządzeń placu zabaw. 

Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urządzeń, ze względu na konieczność określenia sposobu instalacji w 

procesie uzyskiwania certyfikatu na urządzenie, mogą być wprowadzane jedynie przez producenta urządzeń lub w 

porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje w gestii 

wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z w/w normami i dostarczonej przez 

producenta. Zaleca się by montażu dokonywała wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń. 

 
 

UWAGA! W obr ębie podanych stref bezpiecze ństwa nie mog ą znajdowa ć się krzewy lub drzewa, ani żadne 

inne elementy mog ące powodowa ć zagro żenie u żytkowników podczas zabawy (np. betonowe kraw ężniki, 

studzienki, itp.). Rozmiary amortyzuj ącej nawierzchni syntetycznej uwzgl ędnia zasi ęg stref bezpiecze ństwa 

wokół zaprojektowanych urz ądzeń. Strefy upadku poszczególnych urz ądzeń nie mog ą się nakłada ć / 

wzajemnie pokrywa ć. 

 
5.10. Wypełnienie pola piaskowego piaskiem płukanym  

Pole piaskowe wypełnić dopiero po zamontowaniu urządzeń zabawowych. kruszywo należy wysypać w wykopie/ 

korycie wykonanym według wymiarów z planszy podstawowej. Głębokość wykopu / miąższość warstwy kruszywa 

wynosi 30cm. Górny poziom powierzchni pola piaskowego ma być równy poziomowi trawnika wokół. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 

 
6.1.2. Wytyczenie placu zabaw i wykopów 

Czynność tę należy dokładnie skontrolować i skonfrontować z dokumentacją urządzeń placu zabaw dostarczona 

przez producenta / dostawcę urządzeń zabawowych. W razie konieczności, w celu konsultacji, należy się 

skontaktować ze wspomnianym producentem. Bardzo ważne jest zweryfikowanie wymiarów pola piaskowego w 

konfrontacji z wymiarami stref bezpieczeństwa podanymi przez producenta urządzeń. 

 



SST.9 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 

 

SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Strona nr 75 /76 

6.1.3.Roboty ziemne 

Należy skontrolować poprawność wykonania wykopu (wymiary i głębokość), oraz ewentualnie skorygować przy tej 

okazji ilość potrzebnego materiału do wypełnienia pola piaskowego. 

 
6.1.4. Instalacja urz ądzeń placu zabaw i małej architektury 

Jakość zainstalowanych urządzeń musi być zgodna kartami technicznymi i dokumentacją dostarczoną przez 

producenta. Przed montażem należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie zgodności dostarczonych 

urządzeń z niniejszą dokumentacją. 

Po zamontowaniu należy sprawdzić: 

• stabilności posadowienia urządzeń w gruncie, 

• zachowanie wymiarów stref bezpieczeństwa podanych w dokumentacji urządzeń - strefy nie mogą na 

siebie nachodzić. 

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi stawiane przez normy z rodziny PN-EN 1176:2009 

„Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. Urządzenia towarzyszące nie muszą spełniać tych kryteriów. Kontroli 

jakości wszelkich robót dokonuje się na podstawie przepisów, kart technicznych producentów urządzeń, niniejszej 

dokumentacji oraz bieżącej wiedzy technicznej. 

 
6.1.5. Wypełnienie pola piaskowego 

Sprawdza się uziarnienie piasku i dokumenty potwierdzające pochodzenie podłoża. Koniecznym jest sprawdzenie 

miąższości warstwy amortyzującej upadki. 

 
6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych. 

Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań 

podanych w punkcie 5.3. 

 
6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych. 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i 

wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 2. Beton musi podlegać badaniu w miejscu produkcji. 

Dostawca zobowiązany jest przekazać dokument 15 właściwej jednostki badawczej, potwierdzający wymagane 

opracowaniem właściwości mieszanki betonowej. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i 

rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13]. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 

 
8.1. Dokumenty powykonawcze i eksploatacyjne 

Po wykonaniu prac Wykonawca przekaże następujące dokumenty: 

• plany, szkice nomenklaturę i schematy sporządzone zgodnie z rzeczywiście wykonanymi pracami 
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• instrukcje obsługi urządzeń lub, w przypadku ich braku, zalecenia dotyczące użytkowania, konserwacji i 

naprawy 

•  gwarancje dostawców, producentów. 

• deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 

„Wymagania ogólne" Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych wyżej. 

 
10. Normy i dokumenty zwi ązane 

Instrukcje producentów certyfikaty potwierdzające zgodność z Europejska Norma EN 1176. 

PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Cześć 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań. 

PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Cześć 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 

Metody badań huśtawek. 

PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Cześć 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa 

metody badan zjeżdżalni. 

PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Cześć 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 

metody badań karuzeli. 

PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni. Cześć 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 

metody badań urządzeń kołyszących. 

PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni. Cześć 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji. 

PN-EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni. Cześć 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i 

metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


