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OPRACOWAŁ: 
 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowe j, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia Komisji (WE) rozporządzenie nr 213/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r) 

zastosowano kody CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających Państw Członkowskich UE                

i Polskie Prawo Zamówień Publicznych.  

 

                                         Rybnik marzec 2017 r. 

 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=Parlament+Europejski
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
 i odbioru robót  dla zadania: "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej                 
w Książenicach przy ul. Ks. Jana Pojdy 100  na działce nr 2564/197 ”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacją techniczną (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne obejmują roboty: 
   -roboty budowlane 
   -odwodnienie boiska  
Zakres prac określony w szczegółowych specyfikacjach ma zawierać wywóz  gruzu, ziemi       

i złomu samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi na odległość do 10 km, wraz              
z odpowiednimi opłatami. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o : 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
            b) budowlę stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
            c) obiekt małej architektury 
1.4.2. 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. 

1.4.3.  budowie-należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

1.4.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.6. teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty 
            budowlane  wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.7.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane-należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
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ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.8.  pozwoleniu na budowę-należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalająca na    
           rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  
           budowa obiektu budowlanego 
1.4.9. 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. 

1.4.10.dokumentacji powykonawczej-należy przez to rozumieć dokumentację budowy                    
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.11.aprobacie techniczne-należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.12.właściwym organie-należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.13. 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 wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.14. organie samorządu zawodowego-należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 200o r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 ,poz. 42 z póz .zm.). 

1.4.15. 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. 

1.4.16. opłacie-należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.17. drodze tymczasowej(montażowej)-należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania ,przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.18. 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. 

1.4.19. 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. 

1.4.20. 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. 

1.4.21.laboratorium-należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
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niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.22. materiałach – należy przez to rozumieć  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie                 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

1.4.23. odpowiedniej zgodności – 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. 

1.4.24. 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. 

1.4.25. projektancie – należy przez to rozumieć  uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.4.27. 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. 

1.4.28.ustaleniach technicznych– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.4.29. 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.) 

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadające 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 robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i znikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.31. instrukcji technicznej obsługi(eksploatacji)-opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi ,przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi(eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.32. istotnych wymagań – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia                     
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.33. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie 
z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.34. 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 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.35. 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 oczyszczanie lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy ,ogrodzenia ,place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.4.36.robocie podstawowej– minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do    
           odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty   
           stopień scalenia robót. 
1.4.37.  Wspólnym Słowniku Zamówień – 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 Komisji (WE) rozporządzenie 
nr 213/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego              
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r) 
1.4.38. zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona                    
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 

 1.4.39. ST= ST 0 
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące:  
 - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, zabezpieczenie obiektu, 
 - roboty pomiarowe, zabezpieczenie wykopów,  

 - zabezpieczenie zbrojenia przed stycznością z gruntem, zabezpieczenie   robót, 
 - roboty pielęgnacyjne,  
 - podparcia tymczasowe elementów stalowych, do czasu związania mieszanki betonowej   
 - roboty pomiarowe, zabezpieczenie koryta przed zamoknięciem, wywóz   i utylizacja   
   usuniętych warstw, 

 -  zabezpieczenie warstw podbudowy przed zamoknięciem,   
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 

podstawowych.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót i terenu robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                  
z dokumentacją projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże 1 szt. dokumentacji projektowej i 1 szt. STWIOR. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=Parlament+Europejski
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1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z dokumentów przekazanych 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru:  dokumentacja projektowa i SST są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                      
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
  W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                   
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:    
b) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
c) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
c) możliwością powstania pożaru. 
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1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie   
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy           
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał z naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Nie jest wymagane szczególne zabezpieczenie jezdni i chodników. 
 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.6.10. Ochrona i organizacja robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Roboty będą prowadzone 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczególnymi wytycznymi producentów a także 
zgodnie z harmonogramem robót. 
 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót.  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.7. KODY CPV  
SST - 01.00 -  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Grupa robót CPV-45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót CPV-45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 
Kategoria robót CPV-45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
 
SST - 02.00 -  ROBOTY  ZIEMNE 
Grupa robót CPV -45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót CPV -45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;   

roboty ziemne 
Kategoria robót CPV-45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 
         roboty ziemne                
SST- 03.00    -   BETON 
Grupa robót   CPV - 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
          obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
                      inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót    CPV - 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategoria robót CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 
SST-04.00  ŚLUSARKA 
Grupa robót CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
        obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
        inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa Robót   CPV - 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategoria robót CPV - 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
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SST-05.00- KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM  
 PODŁOŻA 

Grupa robót CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
         obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
         inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót CPV - 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
       komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,  
       lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  
     wykonywania  nawierzchni autostrad, dróg. 

 
SST - 06.00-  NAWIERZCHNIE  UTWARDZONE 
Grupa robót CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
         obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
         inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót CPV - 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
        komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,  
        lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
SST 07.00    -NAWIERZCHNIA BOISKA I WYPOSAŻENIE 
Grupa robót CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
         obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
         inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót CPV - 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
        komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,  
        lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
SST 08.00-  ODWODNIENIE BOISKA 
Grupa robót CPV- 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
Grupa robót CPV – 45232452-5 roboty odwadniające  
 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST             
w czasie postępu robót, jeżeli to będzie konieczne. 
            Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych.  
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                
i właściwość do roboty i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
2.4. Równoważne stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

W przypadku opisu przez odniesienie do norm, aprobat i specyfikacji technicznych 
dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, tzn. zapis należy rozumieć, że towarzyszą 
mu wyrazy „lub równoważne”. Równoważność rozumie się jako spełnienie minimalnych 
parametrów wynikających z powyższych dokumentów oraz spełnienie wymagań 
funkcjonalności. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
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wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

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 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. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 
5.1.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu  
          wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  
        na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykończeniu            

i wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.1.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.1.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,  sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenie niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                    
w dokumentacji projektowej i SST. 
  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.            
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do danych dotyczących 
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zapewnienia jakości. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów                   
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte               
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowe, jeżeli występuje podejrzenie o wadliwym wykonaniu robót. 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobierania próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru 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 tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   
 W przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru                
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
• Polska Normą lub 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznacznej 
cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Jeżeli zajdzie taka 
konieczność. 
 
[1] Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy; 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 
c) protokoły odbiory robót; 
d) protokoły z narad i ustaleń; 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

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 Inspektora nadzoru                       
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jeżeli zajdzie taka konieczność, 
obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  



16 
 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub                  
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,              
w całym okresie trwania robót. 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                                      
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                          
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
pisemnie przez Wykonawcę. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                        
o których mowa w pkt. 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                     
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych           
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, jeżeli będą 
zmiany,    
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające    
lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, jeżeli były wykonane 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST, jeżeli 
były wykonane, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak    
  bezpieczeństwa  zgodnie z SST, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię zgłoszenie zmian do zasobów mapowych, 

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

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                       
i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
  Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Ustawy 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207, 

poz. 2016 z pózn . zm.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.               

z 2002 r. nr 147, poz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późn . 

zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627                

z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.              

nr 204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 
209, poz. 1779) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
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polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. nr 209, poz. 1780) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawi dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
nr 198, poz. 2042) 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.  
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydawca OWEOB 

Promocja Sp.. z o.o., Warszawa 2005. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

SST - 01.00 -  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
 
 

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole  Podstawowej  
 

w Książenicach  
                   
 
             
Grupa robót CPV-45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót CPV-45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 
Kategoria robót CPV-45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
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1.   Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     

wykonania i odbioru robót przygotowawczych. dla budowy wielofunkcyjnego boiska przy 
Szkole Podstawowej w Książenicach . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
       Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
       i mające na celu wykonanie  prac przygotowawczych występujących w obiekcie. 
       Do  prac przygotowawczych  przewidziano: 
       - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr.20 cm 
       - rozebranie piłko-chwytów , 
       - rozebranie  bramek, 
       - roboty pomiarowe – wytyczenie obiektów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i terenu budowy 
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ,ich zgodność z   
      dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora. Szczegóły podano w ST ogólnej. 
 
1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszące: 
 - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, zabezpieczenie obiektu. 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
2.  Materiały 
     Dla robót wg SST -01.00 materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
    Do prac może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4.  Transport 
    Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
     Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5.   Wykonanie robót 
5.1.Roboty przygotowawcze 
      Przed przystąpieniem do robót należy: 
      - teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
      - piłkochwyty przekazać dyrekcji szkoły, 
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5.2. Roboty rozbiórkowe 
    Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 
     06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas   
     wykonywania robót budowlanych. 
     Wszystkie materiały segregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
     Materiał, który zostanie przez inspektora i właściciela obiektu zakwalifikowany do odzysku  
     oczyścić i składować w wyznaczonych miejscach. 
     Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
     Gruz odwieźć na wskazane przez Inspektora miejsce na odległość do 10 km . 
     Złom odwieźć do skupu złomu i należność przekazać Inwestorowi. 
      
6.  Kontrola jakości robót 
      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 
 
7.  Obmiar robót 
      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 
      Jednostkami obmiarowymi są: 
        m2, m3, szt., mb 
 
8. Odbiór robót. 
    Wszystkie roboty objęte SST-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności 
    Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
    przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. Dokumenty odniesienia  
10.1.Podano w ST ogólnej. 
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SST - 02.00 -  ROBOTY  ZIEMNE 
 
 
 

Budowa  wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej 
 w Książenicach 

 
 
 
 

 
Grupa robót CPV -45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót CPV -45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;   

roboty ziemne 
Kategoria robót CPV-45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty 
     ziemne                
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1.   Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót ziemnych dla budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Książenicach . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
       Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
        i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym   
       kontraktem. 
      W zakres tych prac wchodzą; 
      -wykopy pod: fundamenty  słupków ogrodzenia, piłko -chwytów oraz pod fundamenty             
       urządzeń sportowych 
     - zasypki, 
      -transport gruntu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i terenu budowy. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegóły podano           
w ST ogólnej. 

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszące: roboty pomiarowe, zabezpieczenie wykopów, 
zabezpieczenie obiektu i robót.  
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
2.  Materiały 
    Dla robót wg SST -02.00 do zasypania wykopów  przewidziano piasek. 
 
3. Sprzęt. 
    Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
    Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4.  Transport 
     Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
     Należy je umieścić równomierni na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed   
     spadaniem i przesuwaniem. 
 
5.   Wykonanie robót 
     Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 
      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie   
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      wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
      w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
      Kontury robót ziemnych pod  wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
      należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
      Tyczenie obrysu  wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
      wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
      Wykopy powinny być prowadzone bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
      Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
      okresie trwania robót ziemnych. 
      Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
      Inspektora Nadzoru. 
      Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
      w nim robót. 
      Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków  
      materiałów budowlanych i śmieci.   

Po wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywać piaskiem warstwami o gr. 25-30 cm 
i ubijać mechanicznie np.: za pomocą zagęszczarek wibracyjnych do wartości IL= około 
0,65. 

  
6.  Kontrola jakości robót 
    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 
    Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
    wyszczególnionymi w p.10. 
 
7.  Obmiar robót 
    Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 
    Jednostkami obmiarowymi  jest  :m3 lub m2 
 
8. Odbiór robót. 
   Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 
   Wszystkie roboty objęte SST-02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności 
    Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 
    przez Inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
    Wykopy płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
    
10. Przepisy związane 
    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. 
    BN-77/8931-12         Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów, 
    PN-B-10736:1999      Przewody podziemne, Roboty ziemne 
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SST- 03.00    -   BETON 
 
 
 

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej 
 w  Książenicach 

 
 

 
 
Grupa robót   CPV - 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
          obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
         inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót    CPV - 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategoria robót CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
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1.   Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     
       wykonania i odbioru robót betoniarskich dla budowy wielofunkcyjnego boiska przy Szkole 
Podstawowej w Książenicach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
       Roboty których dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
       i mające na celu wykonanie betonu  w elementach konstrukcyjnych 
       objętych kontraktem. 
       
1.4. Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i terenu budowy. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegóły podano           
w ST ogólnej. 

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Roboty pielęgnacyjne, zabezpieczenie obiektu. 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
2.  Materiały 
     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
     Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
     Beton chudy – beton C 8/10, zgodnie z dokumentacją. 
     Beton konstrukcyjny - C 16/20, C 12/15, B20 zgodnie z dokumentacją. 
     Składniki mieszanki betonowej w przypadku przygotowywania jej na placu budowy: 
     - cement portlandzki czysty, tj. bez żadnych domieszek mineralnych wg normy  
     PN-B-30000:1990 marki '25'' do betonu klasy 25, 
     -kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, 
     z tym ,że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
     Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 
     -nasiąkliwość - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250, 
     -mrozoodporność-ubytek masy nie większy od 5%,spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
     większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150),badanie wg normy 
     PN-B-06250, 
     -wskaźnik wodno-cementowy (w/c)-ma być mniejszy od 0,5. 
     Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 
     aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku   
     zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 
     lub wytwórni betonów . 
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3. Sprzęt. 
    Ogólne wymagania sprzętu podano w ST. 
    Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  
    Inspektora Nadzoru.  
 4.  Transport 
    Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.  
    Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi  
    tzw. gruszkami. 
     
5.Wykonanie robót 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w St. 
  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-206-1:2003 
  i  PN-63/B-06251. 
  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. 
  Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym    
  zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 stopni C to czas trwania przerwy nie powinien  
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe ,czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  
   
6.  Kontrola jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 
 Kontrola jakości wykonania betonów polega nas sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
 podanymi wyżej wymaganiami. 
 Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.  Obmiar robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 
 Jednostkami obmiarowymi  jest  1 m3 wykonanej konstrukcji i 1 m3 wykonanego betonu. 
 
8. Odbiór robót. 
    Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 
    Wszystkie roboty objęte SST-04.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
   wg zasad podanych wyżej. 
 
9.  Podstawa płatności 
    Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 
    przez Inspektora nadzoru  mierzone w  jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Przepisy związane 
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      PN-EN-206-1:2003       Beton 
       PN-EN 196-1:1996       Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 
       PN-EN 196-3:1996       Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
                                  objętości 
       PN-EN 196-6:12997      Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenie. 
       PN-B-30000:1900        Cement portlandzki 
       PN-88/B-30001           cement portlandzki z dodatkami 
       PN-B-03002/Az2:2002    Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie  i obliczanie. 
       PN-EN 10008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
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SST-04.00  ŚLUSARKA 
 
 

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej 
w Książenicach 

 
 
                           

Grupa robót CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
        obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
         inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa Robót   CPV - 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategoria robót CPV - 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
montażu i odbioru ogrodzenia i piłko chwytów dla budowy wielofunkcyjnego boiska przy Szkole 
Podstawowej w Książenicach. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu ogrodzeń 
Zakres prac: 
Montaż ogrodzeń; 
- montaż ogrodzenia wraz z piłkochwytami 
-montaż bramy, 
-montaż furtek,  
- montaż piłkochwytów za bramkami. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i terenu budowy. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegóły podano           
w ST ogólnej. 

 
1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Zabezpieczenie obiektu i robót, podparcia tymczasowe, do związania mieszanki betonowej lub 
zaprawy. 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
2. Materiały 

Wbudować należy  ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi : 

- ogrodzenie terenu boiska z paneli o wysokości 4,0m, z przedłużeniem o 2,0m  (łącznie o 
wysokości 6,0m) posadowione poniżej poziomu przemarzania. Rozstaw przęsła około 2,5 m  (w 
zależności od przyjętego systemu). Słupki, rygle i przęsła stalowe, ocynkowane, powlekane 
proszkiem poliestrowym. Obrzeże betonowe systemowe. Brama systemowa szerokości 3,50 m , 
furtki o szerokości 1,20 m, 

- piłkochwyty za bramkami o wysokości 6 m ponad teren, z siatki o grubości sznurka min. 5 
mm, oczko siatki max. 100 mm, kolor ciemnozielony, sieć bezwęzłowa; przekrój oraz 
wykończenie słupów i rygli jak dla ogrodzenia, 
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2.1. Stal 

 Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane. 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki i ślusarki  budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2..2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 

 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć  
minią lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Farby i lakiery. 
 Do poprawek malarskich na placu budowy stosować farby chemoutwardzalne 
szybkoschnące. 
 
2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych                          
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Do wykonaniu i montażu ślusarki  może być użyty dowolny sprzęt.              
      
4. Transport.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.              
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wykonanie robót . 
  Przed wykonaniem robót należy dokładnie sprawdzić rozmieszczenie poszczególnych 

elementów, sprawdzić osadzenie słupków oraz  odległości pomiędzy nimi i przystąpić do 
montażu.     

5.1. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys                     
i odprysków. 
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Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
5.2 Montaż ogrodzenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji. Montaż rygli 
wykonać wg. rysunku szczegółowego. Przed montażem rygli elementy mocowania oraz oraz 
słupy (odpowiednie kątowniki oraz otwory montażowe) przygotować w sposób warsztatowy                         
u producenta wraz z właściwym ocynkowaniem i powlekaniem proszkowym. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów; 
• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania; 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót są -mb. wykonanego ogrodzenia i piłkochwytu, oraz m2 bramy i 
furtki. 

        
8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione              
w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatności 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
• dostarczenie gotowej  ślusarki, 
• osadzenie ślusarki  , 
• dopasowanie i wyregulowanie; 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. Przepisy związane 
• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
• BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
• PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 
• „Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zamówieniach publicznych”, Wydawnictwo IPB  
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Warszawa 2005. 
• PN-80/M-02138   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
• PN -87/B06200     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
• PN-EN 1--23:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
• PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
• PN-75/M -69430  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST-05.00- KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

 
I     ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 
 

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej  
w Książenicach  

 
 
 

 
Grupa robót CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
       obiektów  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
       inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót CPV - 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
       komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,  
       lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  

      wykonywania  nawierzchni autostrad, dróg. 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża dla budowy 
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Książenicach.. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
      Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
      Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy  
wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie i obejmują: 
  -  wykonanie koryta 
  -  transport ziemi z koryta 
  -  koszt utylizacji ziemi 
  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
      Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi  
      odpowiednimi normami  ST- "Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i terenu budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegóły podano w ST 
ogólnej. 
1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Roboty pomiarowe, zabezpieczenie koryta przed zamoknięciem, zabezpieczenie obiektu, wywóz   
i utylizacja usuniętych warstw.  
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
2.  Materiały 
 
    Nie występują. 
 
3.  Sprzęt 
 
    Sprzęt mechaniczny ,który może być stosowany do wykonania, profilowania 
   i zagęszczania koryta ziemnego pod nawierzchnie oraz załadunku ziemi: 
   - koparka o poj. łyżki 0,6 m3, 
   - spycharka gąsienicowa, 
   - równiarka samojezdna, 
   -walec wibracyjny samojezdny. 
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4.  Transport 
 
      Do transportu gruntu uzyskanego z korytowania mogą być stosowane samochody 
      samowyładowcze 5-10 t. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 
      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -"Wymagania ogólne" 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zasady ogólne 
          Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta bezpośrednio przed 
          rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonanie koryta i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest 
        możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru ,w korzystnych warunkach  
        atmosferycznych. 
       W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany  
       bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2.2. Wykonanie koryta 
      Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. 
      Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 
      Odspojony grunt należy odwieźć na odpowiednie składowisko. 
 
5.2.3. Profilowanie podłoża 
      Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
 zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
      Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy  
     istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych    
     rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej  
     5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
     Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
     przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość  
     conajmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
     górnej warstwy  korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych  
    wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 
    określonego w projekcie. 
    Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania  
    dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem di profilowania oczyszczonego podłoża  
    jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego 
    gładkiego. Do profilowania podłoża stosować równiarki . cięty grunt powinien być  
    wykorzystany w robotach ziemnych. 
 
5.2.4. Zagęszczanie podłoża 
     Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez  
     wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być  
     naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Warstwy podbudowy wykonać w następującej kolejności: 
- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm zagęszczona do Is>0,97, 
- geotkanina poliestrowa o wysokiej wytrzymałości (siła przebicia CBR min. 9 kN, 
wytrzymałość na rozciąganie 72 kN/m, wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym 10 
%, waga 250 g/m2), 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5–63 mm o grubości 20 cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm o grubości 10 cm, 
- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego o frakcji 2-8 mm o grubości 3 cm. 
Łączna grubość podbudowy wyniesie zatem około 43 cm. Musi być wykonana z materiałów 
przepuszczalnych nie zawierających substancji organicznych. Warstwy podbudowy powinny być 
uwałowane i zagęszczone zgodnie z Polska Normą i warunkami technicznymi. Podbudowy z 
kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz 
równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. 
Po zdjęciu warstwy o grubości od około 33 cm do 53 cm należy przeprowadzić badania nośności 
gruntu. 
Każda z warstw powinna uzyskać wartość modułu E2>80 MPa oraz stosunek E2/E1≤2,2. 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
100x30x8 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15 z oporem lub odwodnieniem 
liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy 
spadek pomocniczy w dwóch kierunkach o wartości 1 %. 
 
5.2.5. Utrzymanie koryta 
     Jeżeli po wykonaniu robót związanych z wykonaniem koryta nastąpi przerwa  
     w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez  
rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

    Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu ,to przed przystąpieniem do układania 
    podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
    Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie  
    niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
    dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
   Ogólne zasady kontroli robót podano w ST-" Wymagania ogólne" 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
   W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 
    w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót ,lecz  
    nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6.2.1 Zagęszczanie podłoża 
       Zagęszczanie podło0ża należy kontrolować wg punktu 5.2.4 
   
6.2.2. Cechy geometryczne 
     a. Równość 
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        Nierówności profilowanego i zagęszczanego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m 
        w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co 5m.  
        Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 
     b. Spadki poprzeczne 
        Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy, co  
        najmniej 5m.  
 
     c. Głębokość koryta i rzędne dna 
       Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać co 5 m w osi koryta i na jego 
         krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie   
         powinny przekraczać + 1 cm i - 2 cm . 
 
     d. Ukształtowanie osi koryta. 
      Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy  
        i w innych dodatkowych punktach rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 5 m. 
    e. Szerokość koryta 
       Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej co 5 m. 
       Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości proj. o więcej niż +10 cm i - 5 cm . 
 
7. Obmiar robót 
   Jednostką obmiaru robót jest 1m2 wykonanego koryta oraz profilowania i zagęszczania 
   podłoża, 1 m3 odwiezionego i utylizowanego gruntu. 
Warunki obmiaru podano ST -"Wymagania ogólne". 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania  dotyczące odbioru robót podano w ST- "Wymagania ogólne". 
Odbiór koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
 zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie  
 ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
 
9.Podstawa płatności 
   Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-" Wymagania ogólne". 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- ręczne i mechaniczne wykonanie koryta, 
- wywóz ziemi z koryta, 
- utylizację ziemi, 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań. 
 
10. Przepisy związane i standardy 
PN-S-02201     Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. podziały, nazwy i określenia. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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SST – 06 -  Nawierzchnie utwardzone i podbudowy 
 
 

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej  
w Książenicach 

  
                                                 

 
 

 
 
Grupa robót CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
     obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
     inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót CPV - 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
        komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,  
        lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni, dla budowy 
wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Książenicach. . 
. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                    
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nawierzchni : 
- utwardzenie wokół boiska z kostki betonowej gr. 6 cm 
- strefa dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm ., 
-pokrycie skarpy płytami ażurowymi  40*60 cm, 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i terenu budowy. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegóły podano           
w ST ogólnej. 

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Roboty pomiarowe, zabezpieczenie warstw przed zamoknięciem,  zabezpieczenie obiektu,   
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 

2.  Materiały 
 
2.1. Betony, cementy wg SST  

1 B20 i C12/15 - dla fundamentów pod  krawężniki i obrzeza,  
2 C 8/10 - chudy beton 
3 cement portlandzki „25” do zapraw i podsypki cement.-piaskowej 

2.2. Prefabrykaty  
1 kostka brukowa gr. 6 cm,   – zgodnie z projektem 
2.  obrzeża betonowe  8 * 30 cm z fazą jednostronną, 
3.   krawężnik 15 *22 cm 
4.   płyty ażurowe 40*60 cm 

2.3. Piasek i tłuczeń do wykonania podsypki pod nawierzchnie.   
1    piasek  do zasypek pod nawierzchnie 
2    kliniec 4-31,5 mm 
3.   miał kamienny 2-8  mm naturalny 
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4.   pospółka 
5 .   kliniec 31,5-63 mm naturalny kamienny 
6    drobne kruszywo do zasypania płyt ażurowych. 
 
Zabrania się stosowania materiałów z hałd górniczych lub materiałów z recyklingu. 
 
Materiałem do wykonania podłoży z kruszywa kamiennego jest kruszywo łamane uzyskane  
w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 
Krzywa uziarnienia kruszywa jest określona według normy PN-B-06714/15 i musi leżeć 
pomiędzy krzywymi granicznymi  podanymi w tablicy poniżej: 
            
            sito kwadratowe                        przechodzi przez sito 
                    mm                                               (%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                     63                                             100 
                     31,5                                        78-100 
                     16                                           58-87 
                      8                                            42-70 
                      4                                            30-54 
                      2                                            21-41 
                      0,5                                         10-23 
                      0,075                                       3-10     
                                                                                                 
Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.4.   Materiał separujący nowe nawierzchnie od gruntu rodzimego - geowłóknina drenarsko-
separująca o gramaturze 250 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie 72 kN/m. 

3.  Sprzęt 
 
Roboty związane z wykonaniem nawierzchni  mogą być wykonywane ręcznie                         
i mechanicznie przy użyciu sprzętu: 
- równiarka do rozkładania kruszywa łamanego, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
- piła do cięcia kostki i obrzeży, 

4.  Transport 

 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 
betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport kruszywa musi się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu              
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak 
zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest 
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transport samowyładowczy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
budowlanych. 
Warstwa nawierzchni ułożona będzie na wcześniej przygotowanym podłożu. 

      Chodnik  należy wykonać z kostki betonowej gr.60mm. Do obramowań należy stosować      
      obrzeza betonowe  i krawężniki betonowe . 

Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnione, przez dodanie wody albo 
osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane  
i zagęszczone. 
Nawierzchnia musi być wytyczona w sposób umożliwiający ich wykonanie według zaleceń 
Inspektora Nadzoru. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy i nawierzchni muszą być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
Podbudowę nawierzchni kostkowej należy odpowiednio wyprofilować  i wyrównać. Grunt 
podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
Po usunięciu humusu i wierzchniej warstwy  gruntu ( gr.-zgodnie z projektem)  oczyścić, 
wyrównać  i ubić powierzchnie. Po dokładnym oczyszczeniu wykopu z korzeni dno 
wyrównać  zagęścić (ubić) aby zapobiec w przyszłości osiadaniu gruntu pod wpływem 
obciążeń. Grunt w rejonie przyszłej nawierzchni  należy zabezpieczyć geowłokniną. 
 Przedtem jednak dno wykopu należy uformować z uwzględnieniem docelowych spadków 
nawierzchni. Po ułożeniu geowłókniny należy ją zabezpieczyć warstwą piasku w celu 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie układania kruszywa. Minimalny zakład 
geowłókniny - 15 cm. Wykonać  podbudowę o grubości dopasowanej do przewidywanego 
obciążenia (20-25 cm). Od tej warstwy zależy bezpieczne przeniesienie na grunt obciążeń                       
z nawierzchni. Materiał na podbudowę powinien być przepuszczalny dla wody - ma to być 
tłuczeń o frakcji 0-31,5 mm . Na podbudowie układa się warstwę wyrównawczą -  podsypkę 
piaskowo-cementową. Ma ona zapewnić dobre osadzenie każdej kostki brukowej, a także 
niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych różnic w ich grubości. Grubość warstwy 
podsypki powinna wynosić  3 cm . Podsypkę wyrównać,  nie ubijać - nastąpi to dopiero po 
ułożeniu kostki. Do nadania odpowiednich spadków należy stosować szablony. Podsypka 
piaskowo-cementowa powinna być tak ubita aby nie było widocznych śladów poruszającego 
się sprzętu zagęszczającego. 
 
5.2 Układanie kostki  
 
 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od      
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2 do 3 mm . Układanie rozpocząć od obramowania nawierzchni.   W zależności od jej 
obciążenia stosuje się do tego różne materiały. Zastosować krawężniki lub na krawędzi 
chodnika obrzeza betonowe.  Układanie kostki rozpoczyna się od brzegu nawierzchni ku 
środkowi, aby nie niszczyć przygotowanego wcześniej podłoża. Układa się ją tak, by jej 
górna powierzchnia znalazła się około 1 cm powyżej docelowego poziomu, ponieważ  na 
koniec osiądzie wskutek ubijania. Zwrócić uwagę na  staranne ułożenie pierwszych rzędów, 
bo wtedy decyduje się o tym, czy konieczne będzie przycinanie kostek.  
      Uwaga! W trakcie układania kostkę pobierać z przynajmniej trzech różnych palet. 
Zapewnia to równomierne rozłożenie na całej powierzchni materiału o odmiennych 
odcieniach.  
      Cały czas należy kontrolować szerokość spoin, a także spadki układanej przestrzeni. 
Dobremu łączeniu poszczególnych kostek służą też specjalne wypustki w ich bocznych 
ściankach. Szczeliny między kostkami wypełnia się suchym piaskiem o frakcji 1-2 mm. Na 
końcu suchą i zamiecioną nawierzchnię zagęszcza się płytą wibracyjną ze specjalną osłoną                         
z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), która zapobiega uszkodzeniom kostek. 
Pracę tę wykonuje się kilkakrotnie, od brzegów do środka, za każdym razem ponownie 
zapełniając szczeliny i zamiatając powierzchnię.  
 
5.3  Rozłożenie geowłókniny. 
 
Geowłókninę układać pasami, z zakładami co najmniej 15 cm. Zakład powinien być 
zachowany w czasie układania kruszywa, np. przez lokalne ułożenie stożków kruszywa 
wzdłuż zakładów. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów przed rozłożeniem warstwy                         
z kruszywa. 
 
5.4 Rozkładanie kruszywa łamanego  
 
5.4.1   Rozkładanie kruszywa łamanego odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie, 
na wcześniej rozłożonej geowłókninie, przy pomocy równiarki z zachowaniem parametrów 
(grubość i szerokość warstwy) zgodnych z Przedmiarem Robót. Kruszywo rozkładać w taki 
sposób, aby nie uszkodzić geowłókniny. Warstwa nawierzchni powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie  wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Nawierzchnię należy wykonać w dwóch warstwach .Dolna warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona bez klinowania z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy górnej warstwy nawierzchni  może 
nastąpić po odbiorze warstwy dolnej przez Inspektora Nadzoru. Górną warstwę nawierzchni 
należy klinować klińcem 4-31,5 mm i miałem 2-8 mm .W czasie układania kruszywa należy 
odrzucać ziarna o średnicy większej niż  2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie 
przypadkowe zanieczyszczenia. 
 
5.4.2 Zagęszczanie podłoży z kruszywa łamanego i nawierzchni z kruszywa łamanego, 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu  warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podłoża z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo 
od dolnej do górnej krawędzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa  i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 
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powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczana 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 
a. kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi,  
a następnie  wibracyjnymi, 
b. kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj .takie, którego uziarnienie leży w górnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi,  
a następnie gładkimi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy                
i nawierzchni nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie                       
z PN-B-04481. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej                 
z tolerancją  +10% i - 20% jej wartości. 

6.  Kontrola jakości 

W trakcie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne                    
i dostarczać ich kopie Inspektorowi Nadzoru. 
6.1. Roboty ziemne -wg SST 
6.2 Nawierzchnie z kostki 

Sprawdzeniu podlega: 
1 przygotowanie podłoża 
2 materiał użyty na podkład 
3 grubość i równomierność warstw podkładu 
4 sposób i jakość zagęszczenia 
5 jakość dostarczonych prefabrykatów 
6 prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

6.3. Roboty betonowe wg SST  
6.4. Podłoża z kruszywa 
Sprawdzeniu podlega: 
1. Sprawdzenie zagęszczenia wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych 

losowo dla każdej warstwy. 
2. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy - częstotliwość i zakres badań    

i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
 mechanicznie: 

 -  grubość warstw i konstrukcji - co najmniej 2 pomiary w różnych miejscach 
 -  szerokość warstwy -  co najmniej 2 pomiary w różnych miejscach 
 - równość podłużna i poprzeczna -  co 20 m łatą 
 - spadki poprzeczne -  co najmniej w 10 miejscach 
  - rzędne wysokościowe - wszystkie charakterystyczne punkty niwelety 
3. Grubość warstw 
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Grubość warstw Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu w punktach 
wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podłoża z kruszywa 
łamanego nie powinno przekraczać -plus minus 2 cm. 

4. Cechy geometryczne podbudowy z kruszywa łamanego 
a) równość -  nierówności podłużne  należy mierzyć 4-metrową łatą w osi zgodnie z normą  
BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w punkcie 4 . 

   Nierówności poprzeczne  należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w punkcie 4.  
Nierówności  nie powinny przekraczać 15 mm . 

     b) spadki poprzeczne - spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty                          
i poziomicy z  częstotliwością podaną w punkcie 4. 
 Spadki poprzeczne warstwy  powinny być zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru 
 z tolerancją plus minus -0,5 % górna warstwa plus minus 1%. 

c) ukształtowanie osi- Oś  w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi ustalonej                    
o więcej niż plus minus 5 cm, 

d) Szerokość - szerokość  nie może różnić się od szerokości ustalonej o więcej niż plus 10 cm i 
minus 5 cm. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Chodniki, drogi  – m2 wykonanej nawierzchni 
Obrzeża - i krawężniki -mb. 
nawierzchnie  - m2 nawierzchni  

8.  Odbiór robót 
 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
Odbiór zagęszczonej warstwy dolnej dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości oraz na podstawie pomiarów geodezyjnych dostarczonych 
zamawiającemu w dniu odbioru. 

9.  Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania 
terenu wymienione w punkcie 5.0. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania nawierzchni, 
-sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanych warstw, 
-mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie warstw podłoża z piasku, pospółki i  z kruszywa 
łamanego , 
-ułożenie nawierzchni z kostki, 
-utrzymanie wykonanych warstw, 
-ułożenie geowłókniny, 
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-ułożenie płyt ażurowych , 
-przeprowadzenie pomiarów i badań. 

10.  Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003         Beton. 
PN-EN 196-1:1996         Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 
.PN-EN 196-3:1996         Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości  

                         objętości. 
PN-EN 196-6:1997         Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000             Kruszywa do zapraw 
PN-en 1008:2004           Cement portlandzki 
PN-88/B-32250             Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999          Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
    i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480              Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12              Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004          Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2004         Kruszywa do zaprawy. 
Nawierzchnia boiska do tenisa ziemnego-  Wytyczne i producentów 
PN-B-01100   Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podział ,nazwy i określenia. 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  
    zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-15              Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16              Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714-18              Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
Pn-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodp. metodą bezpośrednią.  
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpo. metodą krystalizacji. 
PN-B-06714-26             Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości   
                              Zanieczyszczeń    organicznych. 
PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11112             Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni  drogowych 
PN-S-96023             Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
BN-68/8931-04        Drogi samochodowe .Pomiar równości nawierzchni  planografem i łatą. 
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SST 07   -BOISKO- NAWIERZCHNIA  I   WYPOSAŻENIE 
 
 

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej  
 w Książenicach   

 
 
 
 
Grupa robót CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
          obiektów  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
          inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót CPV - 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
      komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
      i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz   

    wykonywania nawierzchni  
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1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska  i wyposażeniem, 
dla budowy wielofunkcyjnego  boiska przy Szkole Podstawowej w Książenicach . 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                    
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nawierzchni i wyposażenia terenu: 
-boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia poliuretanowa 
-nawierzchnia trawiasta wokół boiska , 
-wyposażenie boiska . 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i terenu budowy. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                        

z dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegóły podano           
w ST ogólnej. 

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszące: 
Roboty pomiarowe, zabezpieczenie warstw przed zamoknięciem,  zabezpieczenie obiektu,   
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 

2.  Materiały 
  
2.1.  Kruszywo 

Materiałem do wykonania podłoży z kruszywa kamiennego  jest kruszywo łamane uzyskane 
w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 

2.2. Zieleń 
1) nasiona traw, 
2) ziemia urodzajna-humus z odzysku 

2.3. Nawierzchnie boiska  

1. Nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) – nawierzchnia sportowa bezspoinowa, 
poliuretanowo-gumowa ,grubość 2 do 3  mm , wykonywana natryskiem w kolorach niebieskim , 
czerwonym i zielonym na warstwie nośnej  z granulatu SBR o grubości 11 mm oraz podłożu typu 
ET o grubości  30 - 35 mm ( SBR + kruszywo + spoiwo ). 
Nawierzchnia nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów 
prefabrykowanych. 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej. 
Wymogi:  
-Certyfikat lub karta zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna   
-karta techniczna oferowanej  nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 
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-atest PZH dla oferowanej nawierzchni 
-autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną  
 inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej wg . projektu i części rysunkowej. 

Podbudowa przepuszczalna tzw. ET jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy 
nawierzchni sportowych poliuretanowo-gumowych. Wymaga podbudowy przepuszczalnej               
z kruszywa. Jest alternatywą podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. Dużą jej zaletą jest 
wysoka przepuszczalność dla wody. 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o 
średnicy 3-5 mm suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Granulat 
gumowy kruszywo kwarcowe mieszane jest systemem poliuretanowym (PUR) w mikserze. 
Warstwa podkładowa ET układana jest mechanicznie. 

2.7. Wyposażenie boiska: 

Boisko wielofunkcyjne 

- bramki do piłki ręcznej bramki aluminiowe, stałe o wymiarach 3x2 m, mocowane w 
fundamentach betonowych wg wytycznych producenta, siatka z tworzywa- 2 kpl. 

- kompletne kosze do koszykówki jako zestawy do koszykówki z tablicami o wym. 180x105, z 
obręczami uchylnymi i siatkami. Elementy konstrukcji koszów ze stali ocynkowanej ogniowo, 
i malowane proszkowo, mocowanej wg wytycznych producenta. - 4 kpl . 

-  słupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, mocowane w 
tulejach. Tuleje osadzić w podłożu w fundamencie wg wytycznych producenta  -  2 szt  

-   siatka do siatkówki - 1 szt +siedzisko, 
-    osłony na podpory koszy do koszykówki –fartuchy z pianki poliuretanowej o grubości 5 cm.,  
    do wysokości 2 ,o m obszytej materiałem PCV, fartuchy zastosować również na słupach w 
miejscu przesunięcia panelu ogrodzenia.  
- farba do malowania linii - systemowa do nawierzchni poliuretanowej. 
 
Urządzenia sportowe powinny być zgodne z następującymi normami lub być im równoważne: 
PN-EN 1270:2006 Sprzęt boiskowy – „Sprzęt do koszykówki - Wymagania funkcjonalności i 

bezpieczeństwa, metody badań”, 

PN-EN 1271:2006 „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do siatkówki -- Wymagania funkcjonalności i 

bezpieczeństwa, metody badań”, 

PN-EN 1510:2006 „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do tenisa -- Wymagania funkcjonalności i 

bezpieczeństwa, metody badań”, 

PN-EN 749:2006 „Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki ręcznej -- Wymagania funkcjonalności i 

bezpieczeństwa, metody badań”. 
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3.  Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni  mogą być wykonywane ręcznie i 
mechanicznie przy użyciu sprzętu: 
- równiarka do rozkładania kruszywa łamanego, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
- piła do cięcia kostki i obrzeży, 
- rozkładarka mas poliuretanowych 

4.  Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 
betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport kruszywa musi się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak 
zorganizowany ,aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest 
transport samowyładowczy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Warstwa nawierzchni ułożona będzie na wcześniej przygotowanym podłożu. 
 

5.2 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej  
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm ,połączonego lepiszczem 
poliuretanowym jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie ,bezspoinowo przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych .Granulat gumowy mieszany jest z systemem 
poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanów. Tak wykonaną warstwę 
bazową należy zaszpachlować systemem poliuretanowym. Tę czynność wykonuje się 
ręcznie. Całość warstwy powinna być nieprzepuszczalna. 
Zeszpachlowaną warstwę należy bezwzględnie pokryć w przeciągu 24 h. Po przekroczeniu 
tego terminu należy zaimpregnować. Należy to również zrobić po opadach deszczu. 
Wykonanie warstwy użytkowej: 
Wykonuje się ją w następujący sposób. System poliuretanowy mieszany jest w odpowiedniej 
proporcji wagowej. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany .Mieszać należy            
w mieszalnikach do PUR o o wymuszonym działaniu ,tak, aby nie napowietrzyć systemu                
a obroty mieszalnika nie mogą przekraczać 300 obr ,/min. Następnie system ten wylewany 
jest na odpowiednio przygotowaną i zeszpachlowaną warstwę nośna oraz rozprowadzamy 
metalowymi lub gumowymi raklami. 
Po upływie 5-10 minut ,warstwę PUR zasypuje się  z nadmiarem  granulatem EPDM                
o granulacji 1-4 mm , który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się. Nie można 
dopuszczać do powstawania „ łysych plam”. 
Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 godzin) nadmiar granulatu należy zebrać. 
Całkowita grubość systemu wynosi min. 43 mm. 
Podczas wykonywania prać ,należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenie 
oscylowała w przedziale 40-90 % ,a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 
3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
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6.  Kontrola jakości 

W trakcie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne                        
i dostarczać ich kopie Inspektorowi Nadzoru. 
6.1.Nawierzchnie poliuretanowe- Weryfikacja wykonanych prac: 

- sprawdzenie równości nawierzchni, 
-oznaczenie amortyzacji po uderzeniu, 
-oznaczenie odkształcenia pionowego, 
-sprawdzenie przyczepności, 
-sprawdzenie grubości nawierzchni 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni poliuretanowej: 
-nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej powierzchni. 
-powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzna, 
-warstwa użytkowa powinna być  związana na trwałe z warstwą elastyczną, 
-na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru materiału, 
-powstałe łączenia ( wynikające z technologii instalacji ) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie, 
-górna warstwa użytkowa ma mieć grubość zgodną z Kartą Techniczną producenta systemu, 

6.2. Montaż wyposażenia. 
− 4 kompletne kosze do koszykówki o konstrukcji dwusłupowej montowanej w tulejach, 

posadowione minimum 1,0 m poza boczną linią boiska do piłki ręcznej, elementy stalowe 
cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, wysięg 1,6 m, 4 tablice epoksydowe 
180x105 cm, obręcze uchylne, 4 siateczki do obręczy, mechanizmy regulacji wysokości, 

− komplet słupków aluminiowych wielofunkcyjnych, lakierowanych proszkowo, 
uniwersalnych,  
z regulacją wysokości siatki. Słupki demontowalne, osadzane w tulejach systemowych z 
deklami w kolorze nawierzchni, montowanymi w fundamentach betonowych. Siatki 
poliestrowe turniejowe, z antenkami przypinanymi na rzepy. Jeden ze słupków z 
siedziskiem dla sędziego. Posadowienie minimum 70 cm poza linią ograniczającą boisko 
do siatkówki, 

− komplet bramek do piłki ręcznej – 2 bramki – szerokość 3,0 m, wysokość 2,0 m, słupki 
bramkowe i poprzeczka koloru biało – czerwonego, słupki osadzone w tulejach 
montażowych (montaż wg zaleceń producenta zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Wyposażenie – szt., kpl. lub zestaw.  
Zieleń – m2 wykonanej zieleni. 
nawierzchnie  - m2 nawierzchni  

8.  Odbiór robót 
 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
Odbiór zagęszczonej warstwy dolnej dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
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zanikajacych i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

9.  Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania nawierzchni, 
-sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanych warstw, 
-wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska 
-utrzymanie wykonanych warstw, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań. 
- montaż wyposażenia. 

10.  Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości i 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Kruszywa do zapraw 
PN-en 1008:2004 Cement portlandzki 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania              

i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy nawierzchnie boisk wytyczne producentów 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne ,Kruszywa skalne. Podział ,nazwy i określenia. 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
   obcych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
Pn-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
                   bezpośrednią. 
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania .Oznaczanie mrozoodporności metodą  
   krystalizacji. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania .Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
                  organicznych. 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los  
   Angeles. - .Kruszywo łamane do nawierzchni  drogowych 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe.. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Wytyczne producenta systemu nawierzchni poliuretanowej 



54 
 

 
 
 
 
 
 

                 SZCZEGÓŁOWA    SPECYFIKACJA     TECHNICZNA     
 
 

SST 08    DRENAŻ 
 
 

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej 
w Książenicach 

 
 
 
 
Grupa robót CPV -45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót CPV -45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;   

roboty ziemne 
Kategoria robót CPV-45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty 
     ziemne                
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1. Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania   drenażu boiska. 
1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.  Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                    
i mające na celu wykonanie drenażu boiska. Specyfikacja techniczna związana jest                               
z wykonaniem niżej wymienionych robót 

:-wykonanie wykopów, 
 -wykonanie odwodnienia liniowego z prefabrykowanych elementów betonowych ze 

 spadkami 1% 
 - wykonanie liniowych drenów wgłębnych o szerokości 1,0 m i długości 16,24 m, i 19,92 m,   
 - zasypanie wykopów, 

 1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
 

-  żwir, 
-  geowłóknina. 
 

3. Sprzęt 
  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Używany sprzęt winien być sprawny, posiadać wymagane atesty eksploatacji                                  
i bezpieczeństwa.  
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty drenarskie 
 
Odprowadzenie wód opadowych w głąb gruntu przez warstwy przepuszczalne gruntu. 
Dodatkowo zaprojektowano spadek nawierzchni boiska w dwóch kierunkach północno-
zachodnim i południowo-wschodnim na działce Inwestora. Wody opadowe zostaną 
zagospodarowane na terenie działki. 
 
5.3.2  Wykonanie drenów  
 
Przy układaniu drenażu należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej 
jak i pionowej. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadku. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu należy przed zasypaniem żwirem wyłożyć geowłókniną. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. Odbiór robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami i uzupełnienia          

w trakcie wykonywania robót; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów); 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową     
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek; 
 
8. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST -
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej ST„ Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
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10. Przepisy związane 
 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” Arkady. Warszawa 1988. 
• „Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano wykończeniowych "   
• Zeszyt nr 3 i 9 "CORBI INSTAL".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


