
 

  

Nazwa inwestycji:  „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA 
SPORTOWEGO”. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

INWESTOR: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz                                          
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 3003/4, jedn. ewid.: 100501_1 Łowicz, woj. łódzkie, 
pow. łowicki 

 

Listopad 2020 r. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Inwestycja: „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  

 
 

1 

 

 

ST Nr 00:  WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV 45000000-7 
[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.: 
 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  
na dz. nr ewid. 3003/4 w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3 
 
1.2.  Zakres robót objętych ST 
 
Zakres robót budowlanych określa: 
 
-  projekt budowlany, 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 
 
Według powyższych opracowań w ramach przedsięwzięcia należy wykonać 
następujące roboty m.in.: 
 
Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych wraz z wywozem i utylizacją m.in.: 
- rozbiórka instalacji wodociągowej,  
- rozbiórka asfaltowej płyty boiska wraz z sprzętem sportowym (bramkami, 
konstrukcjami z tablicami do gry w kosza itp.) 
- rozbiórka istniejących krawężników betonowych dawnej bieżni, 
- rozbiórka spocznika schodów wejściowych do budynku od strony boisk,  
- rozbiórka części spocznika schodów głównego wejścia do budynku wraz częścią 
utwardzenia,  
- roboty ziemne, 
oraz demontaż i ponowny montaż istniejących piłkochwytów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 
 
Zakres robót instalacyjnych m.in.: 
- budowa odcinka instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym 
wzdłuż dłuższych krawędzi boiska z wymianą studzienki na nową i podłączeniem do 
niej instalacji. 
 
Zakres robót budowlanych m.in.: 
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z piłkochwytami i wyposażeniem, 
bieżnią, utwardzeniem terenu (chodnikami) 
- budowa miejsca postojowego dla samochodu osoby niepełnosprawnej,  
- budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Bonifraterskiej, 
- budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi od 
strony boiska sportowego. 
 
Pozostałe roboty towarzyszące m.in.:     
- badania szczelności instalacji kanalizacji deszczowej, obsługa geodezyjna, 

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 
- wywóz i utylizacja gruzu oraz wszelkich, pozostałych materiałów z rozbiórek  

i demontażów, 
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- roboty porządkowe, uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót, 
odtworzenie/założenie nowych trawników w otoczeniu nowego boiska i bieżni 
oraz w miejscach po starej bieżni. 

 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
-  organizacja terenu budowy, zaplecza socjalnego i pomieszczenia 

magazynowego, oznakowanie terenu, montaż tablicy informacyjnej  (jeśli 
wymagana) 

-  wywóz gruzu 
-  zabezpieczenie roślin, przesadzenia, odtworzenia itp.   
-  uporządkowanie terenu 
 
 
1.2.1. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
ST Nr 00 - Kod CPV  45000000-7  Roboty budowlane – wym. ogólne 
 
ST Nr 01 - Kod CPV  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod  
       budowę i roboty ziemne 
 
ST Nr 02 - Kod CPV  45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
 
ST Nr 03 - Kod CPV  45262300-4  Betonowanie 
 
ST Nr 04 - Kod CPV  45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 
 
ST Nr 05 - Kod CPV  45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów  

zielonych 
 
ST Nr 06 - Kod CPV  45233220-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
ST Nr 07 - Kod CPV  45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami  
       na terenach sportowych 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza Specyfikacja techniczna i załączone Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne zgodnie z §12 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 stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót,  
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości robót budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Ponadto specyfikacje 
mają charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu 
budowlanego w celu realizacji robót sprawnie, dobrych jakościowo i zgodnie  
z oczekiwaniami inwestora. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Inwestycja: „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  

 
 

4 

 

 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy 
technicznej.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych wg projektu i objętych specyfikacjami technicznymi 
(ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  
i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. 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. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone  
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez  
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.9. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.10. 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. 
1.4.11. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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1.4.12. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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 wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.14. 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. 
1.4.15. 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. 
1.4.16. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne  
i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
1.4.17. 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. 
1.4.18. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.19. 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. 
1.4.20. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane  
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.21. 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.). 
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora  
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.22. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.23. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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1.4.24. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
1.4.25. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy protokolarnie 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający wskaże punkty poboru wody 
i energii elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z wody i energii 
elektrycznej poprzez podłączenie za układami pomiarowymi dostawców mediów 
urządzeniami umożliwiającymi sprawdzanie ilości zużytej energii oraz wody  
na warunkach uzgodnionych z użytkownikiem.   

Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego oraz pomieszczenia 
magazynowego do składowania materiału i sprzętu. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
- Projekt budowlany autorstwa mgr inż. arch. Jarosława Śmigiery 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 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 dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
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budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  
i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywał teren budowy dbając o ład i porządek 
- 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 wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  
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. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach 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. 

 
1.5.7. 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  
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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. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia  
na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. 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. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)  
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dn. 23.10.1997 Nr 129 poz. 844 
wraz z późn. zmianami)  

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. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów  
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące zamawianych materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne oraz próbki  
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  
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 przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót 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. Wariantowe 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. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 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. 
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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 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. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.3. Organizacja ruchu na terenie budowy i terenie przyległym 
 

Wykonawca uzgodni po przekazaniu terenu budowy i przed rozpoczęciem 
realizacji robót budowlanych z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru organizację 
ruchu na terenie budowy i terenie przyległym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
-  harmonogram robót 
 
5.1.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na jego 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 
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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 urządzenia 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. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub 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. 

 
6.3. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie bezzwłocznie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie 
raportów z wynikami badań. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
6.4.1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie  
z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 30.04.2004 
Nr 92 poz. 881 wraz z późn. zmianami) 
6.4.2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską 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. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
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 wykonywanych robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed  
tym terminem. 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.  

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i/ lub w KNR -ach oraz KNNR -ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej 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. 
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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 ( jeśli umowa przewiduje) 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu przed upływem 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. 
Jeśli umowa na roboty budowlane nie określa inaczej, gotowość danej części robót  
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie oględzin, 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.  
 
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 oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy oraz pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego. 
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 punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego, której przewodniczącym jest Inspektor nadzoru, w obecności 
Użytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
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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, (jeśli umowa przewiduje), zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, 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. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4.  protokoły odbiorów częściowych ( jeśli umowa przewiduje) 
5.  ustalenia technologiczne, 
6.  dzienniki budowy (oryginały), 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST  
8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
9. protokoły z przeprowadzonych szkoleń personelu 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione w protokole spisanym po dokonaniu czynności odbiorowych. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i protokolarnie stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór gwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór gwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji polega  
na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią  
się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji gwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość użytych 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. Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami i normatywami. W szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST) 
podano wykaz norm odnoszących się do poszczególnych rodzajów robót.  
Nie wymienienie jakiegokolwiek dokumentu nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
 
10.2. Przepisy prawne 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 
Ustawy 
 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (Dz.U. z 25.08.1994 nr 89 poz. 414  

wraz z późń. zmianami) 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 09.02.2004 nr 19 poz. 177  

wraz z późń. zmianami) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  – o wyborach budowlanych (Dz.U. z 30.04.2004 nr 92 poz. 881  

wraz z późń. zmianami) 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 11.09.1991 nr 81 poz. 351  

wraz z późń. zmianami) 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  – o dozorze technicznym (Dz.U. z 31.12.2000 nr 122 poz. 1321  

wraz z późń. zmianami) 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 20.06.2001 nr 62 poz. 627  

wraz z późń. zmianami) 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  – o drogach publicznych (Dz.U. z 15.04.1985 nr 14 poz. 60  

wraz z późń. zmianami) 
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Rozporządzenia 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 17.07.2002, Nr 108, poz. 953 wraz z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. z 22.06.2010, Nr 109, poz. 719) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U. z 06.08.2009, Nr 124, poz. 1030) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. z 12.12.2002, Nr 209, poz. 1779) 
– 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. z 10.07.2003, Nr 120, poz. 
1126) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. z 12.12.2002, 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. z 23.10.1997, Nr 129, poz. 884 z późn. zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003, Nr 47, poz. 401) 
– 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. z 16.09.2004, Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 06.12.2016, Nr 
1966). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15.06.2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
 
 

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 robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt l: 
Pokrycia dachowe. wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
– Instrukcje montażu producentów systemów 
- Norma ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: 
Wymagania ogólne 
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SST Nr 01:  ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 
TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Kod 
CPV 45111200-0 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  – Specyfikacja Techniczna 

SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp  – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot SST  
   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem prac ziemnych  
dla  inwestycji pn.: 
 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  
na dz. nr ewid. 3003/4 w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
   

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót  jak w t.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem prac ziemnych, mających na celu wykonanie infrastruktury 
sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu. 

 Zakres prac ziemnych: 
- wykopy pod nawierzchnie sportowe (boisko i bieżnię), 
- wykopy pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, 
- wykopy pod instalację kanalizacji deszczowej, 
- wykopy pod słupki piłkochwytów, 
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, 
- wykonanie nasypu pod trawniki. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST pkt. 1.4  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  pkt 1.5 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1 Nasyp pod nawierzchnie 
 

Do wykonywania nasypu i podsypki piaskowej stosować piaski gliniaste  
z domieszką frakcji żwirowo-kamienistej. 
 
2.2 Nasyp pod trawniki 
 

Nasypy wykopów pod nawierzchnie trawiaste wykonać gruntem pozyskanym  
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z usunięcia humusu i wykopów. 
 

2.3 Podbudowa bieżni i boiska 
 

Warstwa dolna wykonana z piasku o frakcji 0-2 mm zagęszczonego 
mechanicznie o grubości warstwy 15 cm. Podbudowa zasadnicza wykonana  
z kruszywa łamanego (tłucznia) frakcji 16-32 mm o grubości 15 cm. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI   
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3.  
 

3.2 Sprzęt do wykonania prac ziemnych. 
 

Roboty ziemne: 
a) koparki, 
b) samochody samowyładowcze, 
c) szpadle, 
d) zagęszczarki 
e) niewelatory, 
f) poziomice. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
   
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  pkt 4.  
 

4.2 Transport materiałów z wykopów 
 
Transport urobku z wykopów, oraz pospółki i piasku do zasypek i podsypek 

będzie się odbywać samowyładowczymi lub skrzyniowymi środkami transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT   
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
   
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST   pkt 5.  
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5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:  
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
− zapoznać pracowników z zakresem prac ziemnych i poinstruować  

o bezpiecznym sposobie ich wykonania.  
 
5.3. Zabezpieczenie  miejsca prac 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, Wykonawca winien zabezpieczyć 
miejsce prac w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych  
w obręb prac i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada  
za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły 
zanieczyszczające środowisko.  
 
5.4. Zdjęcie humusu 
 

Wykonawca przed rozpoczęciem do prac ziemnych istniejącą roślinność  
(w przypadkach regulowanych przepisami Ochrony Środowiska po uzyskaniu 
zezwoleń uprawomocnionych Urzędów) i górną warstwę gruntu (humus) złoży 
oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inspektora 
nadzoru. Humus  przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład,  
a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). 
Składowanie powinno następować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami  
z zabezpieczeniem ładunku plandekami na składowisko. Humusu nie należy 
zdejmować w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 
5.5. Wykopy 
 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia 
kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać 
pomiary geodezyjne związane z:  

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  
• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  
• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,  
• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,  
• pomiarem nachylenia skarp wykopu.  
Nie wolno dopuścić do zalania wykopów wodami opadowymi i uplastycznienia 

się gruntów gliniastych. Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresie o 
spodziewanych najmniejszych opadach atmosferycznych. Czas wykonywania robót 
budowlanych w wykopach sprowadzić organizacyjnie do minimum, a po ich 
zakończeniu wykopy wypełnić gruntem. 
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5.6. Podsypki i nasypy 
 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych  
po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie: 
- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac  

w wykopie. 
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  

z odpadków materiałów budowlanych. 
- Układanie podsypek należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 

równomiernie warstwami grubości zgodnej z projektem technicznym. 
- Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej  

lecz nie mniejszy od Is=0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 6.  
 
6.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z rysunkami,   

w zakresie: 
- powierzchni zdjęcia humusu, 
- grubości zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowości spryzmowania humusu. 
 

6.3. Wykopy 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- sprawdzenie rzędnych dna wykopu, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- czy została zapewniona stateczność skarp, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

6.4 Wykonanie podbudowy 
 

Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
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Przy sprawdzaniu jakości wykonania nasypów szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów przeznaczonych na nasypy  
- badania zagęszczenia wykonywanych nasypów 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  ROBÓT   
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
   

Jednostką obmiarową jest: 
- Dla zdjęcia warstwy humusu jednostką obmiarową jest – m2 
- Dla wykonania wykopów jednostką obmiarową jest – m3 
- Dla wykonania podkładów i nasypów jednostką obmiarową jest – m3 
- Dla wykonania zasypek jednostką obmiarową jest – m3 

- Dla transportu gruntu jednostką obmiarową jest – m3 
     
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT   
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  pkt 8.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru 

jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9 ST 00.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 
47 poz., 401 z dnia 19.03.2003) 
- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, 
poz.1650 z dnia 29.09.2003r 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 
poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki,Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
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minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 
16.10.2003r) 
- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 
1953r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 
ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
- Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania 
przy robotach rozbiórkowych niezużytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych 
obiektów budowlanych … (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U.Nr 112,poz.1206) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów 
odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 
odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić 
uproszczona ewidencje odpadów (2001.152.1735) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
- BN-72/8932-01 Roboty ziemne. 
- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miary. 
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
- PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża obciążenia płytą 
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SST Nr 02:  ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111300-1 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  – Specyfikacja Techniczna 

SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp  – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot SST  
   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem prac 
rozbiórkowych i demontażowych dla  inwestycji pn.: 
 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  
na dz. nr ewid. 3003/4 w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
   

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót  jak w t.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem prac rozbiórkowych i demontażowych na I Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu.  
 
Zakres prac rozbiórkowych i demontażowych: 
 
- rozbiórka instalacji wodociągowej,  
- rozbiórka asfaltowej płyty boiska wraz ze sprzętem sportowym (bramkami, 
konstrukcjami z tablicami do gry w kosza itp.) 
- rozbiórka istniejących krawężników betonowych dawnej bieżni, 
- rozbiórka spocznika schodów wejściowych do budynku od strony boisk,  
- rozbiórka części spocznika schodów głównego wejścia do budynku wraz częścią 
utwardzenia,  
- roboty ziemne, 
oraz demontaż i ponowny montaż istniejących piłkochwytów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST pkt. 1.4  

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 
wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego.  

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 
zamierza pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  pkt 1.5 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 

Brak 
   
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN, NARZĘDZI   
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3.  
 
3.2 Sprzęt do wykonania prac rozbiórkowych i demontażowych 
 

Roboty rozbiórkowe, związane z pracami demontażowymi: 
a) młoto-wiertarki, 
b) młoty, 
c) sprzęt do wywozu, 
d) szpadle 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
   
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  pkt 4.  
 

4.2 Transport materiałów z rozbiórek i demontażu 
 
Transport materiałów z rozbiórek i demontażu będzie się odbywać 

samowyładowczymi lub skrzyniowymi środkami transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
   
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 5.  
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 

sposobie jej wykonania.  
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5.3. Zabezpieczenie  miejsca prac 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych, Wykonawca 
winien zabezpieczyć miejsce prac w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada 
też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.  
 
5.4. Roboty rozbiórkowe  
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych 
należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiałów. Materiały 
z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 
rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu materiałów 
z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić 

przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej 
gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej: − 2m przy ruchu 
jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 
mechaniczną,  

 
5.5. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę 
postępowania robót rozbiórkowych. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 6.  
 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Kontroli podlega: 
a) ocena stanu nawierzchni po zdemontowanych nawierzchniach i elementach 
wyposażenia, 
b) zabezpieczenie przewodów, kabli, rur instalacyjnych itp. napotkanych w obrębie 
prowadzenia prac demontażowych i rozbiórkowych, 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
   

Jednostką obmiarową jest m2, m3, szt, kpl. 
     
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT   
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  pkt 8.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru 

jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9 ST 00.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 
47 poz., 401 z dnia 19.03.2003) 
- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, 
poz.1650 z dnia 29.09.2003r 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 
poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki,Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 
16.10.2003r) 
- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 
1953r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 
ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
- Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania 
przy robotach rozbiórkowych niezużytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych 
obiektów budowlanych … (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U.Nr 112,poz.1206) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów 
odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 
odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić 
uproszczona ewidencje odpadów (2001.152.1735) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Inwestycja: „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  

 
 

31 

 

 

SST Nr 03:  BETONOWANIE Kod CPV 45262300-4 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  – Specyfikacja Techniczna 

SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp  – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem prac 
rozbiórkowych i demontażowych dla  inwestycji pn.: 
 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  
na dz. nr ewid. 3003/4 w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
   

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót  jak w t.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
   

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
Przedmiotowe czynności mają na celu wykonanie: 
- betonów podkładowych, 

   
1.4. Określenia podstawowe  
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST pkt. 1.4  

- Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

- Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem 
betonu. 

- Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
- Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
- Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, 

do jego masy w stanie suchym. 
- Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący 

beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
- Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 

beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 
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wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której 
ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

- Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną RbG w MPa. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - 
wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku 
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, 
przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  pkt 1.5 
  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW   
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.1.1 Cement 
 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 

dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 

Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

0,9% 
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, 

co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg lub 25 kg. Na workach 

powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 

wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
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Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 

PN-EN196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg 
normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach 
i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może 
być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

- dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

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

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

2.1.2 Kruszywo. 
 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
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Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 
klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości 
zawartości frakcji 0–2 mm. 

 
 
2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
 

Beton kl. C30/37  
Beton kl. C16/20  

 
2.3. Beton konstrukcyjny 
 

Beton kl. C30/37 – fundamenty piłkochwytów, stopy betonowe urządzeń 
sportowych, 
Beton kl. C16/20 – beton do układania obrzeży betonowych, korytek odwodnienia 
liniowego itp. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt 
    

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
   
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  pkt 4.  
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4.2. Transport betonu 
   
4.2.1 Środki do transportu betonu 
 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

 
4.2.2 Czas transportu i wbudowania 

 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
   

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5.  
 

5.2. Wykonanie betonowania 
 

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 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
5.3.1 Dozowanie składników: 
 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
 
5.3.2 Mieszanie składników 
 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy 
niż 2 minuty. 
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5.3.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 
górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
5.3.4 Zagęszczanie betonu 

 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących 

zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
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5.3.5 Przerwy w betonowaniu 
 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, 
że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.3.6 Wymagania przy pracy w nocy. 
 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3.7 Pobranie próbek i badanie. 
 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną 
normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 
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5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 
 
5.4.1 Temperatura otoczenia 
 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –
5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 
5.4.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 
postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
5.4.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 
betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.5 Pielęgnacja betonu 
 
5.5.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 
nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 
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5.5.2 Okres pielęgnacji 
 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach 
od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-
63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
 
5.6.1 Równość powierzchni i tolerancji. 
 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące 
wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa 
niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia 
nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
5.6.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, 
to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.7. Wykonanie podbetonu 
 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu 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. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 6.  
 

6.2. Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności  
z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarową  
   

Jednostką obmiarową jest m3 mieszanki betonowej. 
     
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT   
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  pkt 8.  
 

8.2 Odbiór robót betonowych 
 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SSTWIOR podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających wg zasad podanych powyżej. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9 ST 00.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.  Normy  
 

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

stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 
obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SST Nr 04:  WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  – Specyfikacja Techniczna 

SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp  – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem ogrodzenia wokół 
wielofunkcyjnego boiska dla  inwestycji pn.: 
 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  
na dz. nr ewid. 3003/4 w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
   

Niniejsza specyfikacja  techniczna   będzie stosowana  jako dokument 
przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem piłkochwytów wraz z furtką dwuksrzydłową. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
   

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  
odpowiednimi  polskimi normami  i  z definicjami podanymi w OST pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
   

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  
podano  w    OST  pkt 2.  
 
2.2. Stosowane materiały  
 
2.2.1. Ogrodzenie terenu   
  

Teren szkoły jest ogrodzony, działka posiada dostęp komunikacyjny od strony ul. 
Bonifraterskiej oraz od ul. Długiej.  
  
2.2.2. Piłkochwyty 

 
- trwałe o konstrukcji ze słupków stalowych pionowych i poprzecznych (w narożnikach 
boiska) o profilu kwadratowym 80x80x4 mm, malowanych dwukrotnie farbą 
podkładową i dwukrotnie farbą chlorokauczukową w kolorze zielonym (np. RAL 6005), 
dostęp do boiska poprzez furtkę dwuskrzydłową o wymiarach s=200 x h=220 z profili 
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stalowych zamkniętych z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym, stalowym, 
powlekanym o oczkach max 50x200 mm, furtkę należy wyposażyć w klamkę z 
zamkiem przeznaczonym do użytkowania na zewnątrz i rygiel skrzydła pasywnego, 
lokalizacja furtki oraz rozstaw słupów wg rys. nr 1 – Rzut boiska wielofunkcyjnego 
- elementy stalowe (słupki, furtka) malowane dwukrotnie farbą podkładową i 
dwukrotnie farbą chlorokauczukową w kolorze zielonym (np. RAL 6005) 
- stopy fundamentowe pod słupki o wymiarach 40x40x120 cm z betonu C20/25 z 
osadzonymi tulejami na słupki 
- siatka polipropylenowa o rozm. oczek 45x45 mm zawieszona na linach stalowych z 
powłoką przymocowanych do słupków, naciąganą śrubami rzymskimi. 

 
Materiały pomocnicze: mi.in. linki, zaczepy itp. 
   
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
     

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

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów 

   
Z wytwórni, magazynu na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne ogrodzeń 

samochodami. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania  
i przewozu. 

Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed przesuwaniem w trakcie transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
   

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 5.  
  
5.2.Montaż ogrodzenia    
  

Zgodnie z instrukcją  producenta   
  
6. kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  pkt 6.  
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6.2. Sprawdzenie   ustawienia słupków i montażu przęseł  
 
a)  słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu  
b)  przęsła  zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia   
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
   

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
   

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8.  
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  

i  wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9 ST 00.  
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy  
   
1.  PN-H-04623  Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych 
metodami nieniszczącymi  
2.  PN-H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk  
3.  PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
4.  PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 5.  PN-H-82200  Cynk  
6.  PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  
7.  PN-H-84019  Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 
cieplnego. Gatunki  
8.  PN-H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
9.  PN-H-84023-07  Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  
10.  PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki  
11.  PN-H-93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  
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12.  PN-H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne  
13.  PN-H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne  
14.  PN-M-80006  Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  
15.  PN-M-80026  Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
16.  PN-M-80201  Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania  
17.  PN-M-80202  Liny stalowe 1 x 7  
18.  PN-M-82054  Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 
wymagania i badania  
19.  PN-M-82054-03  Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
20.  PN-ISO-8501-1  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie 
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok  
21.  BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  
22.  BN-89/1076-02  Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe  
i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
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SST Nr 05:  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 
TERENÓW ZIELONYCH Kod CPV 45112710-5 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  – Specyfikacja Techniczna 

SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp  – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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 1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem trawników dla  
inwestycji pn.: 
 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  
na dz. nr ewid. 3003/4 w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
   

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi    dokument  przetargowy  
i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych SST      
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni trawiastych wokół infrastruktury sportowej.    
  
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój.  
 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i 
wieloletnich.  
 
1.4.3.  Bryła  korzeniowa  -  uformowana  przez  szkółkowanie  bryła  ziemi  z  
przerastającymi  ją korzeniami rośliny.  
 
1.4.7.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  
odpowiednimi  polskimi normami i z definicjami podanymi w OST   1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
   

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  
podano w OST  pkt 2.  
 
2.2. Ziemia urodzajna  
   

Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  
następujące charakterystyki:  
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− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  
− ziemia pozyskana w  innym miejscu  i dostarczona na plac budowy  - nie może być  
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
 
2.3. Ziemia kompostowa  
   

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku 
rozkładu różnych odpadków  roślinnych  i  zwierzęcych  (np.  torfu,  fekaliów,  kory  
drzewnej,  chwastów,  plewów),  przy kompostowaniu  ich  na  otwartym  powietrzu w  
pryzmach, w  sposób  i w warunkach  zapewniających utrzymanie wymaganych cech 
i wskaźników jakości kompostu.  

Kompost  fekaliowo-torfowy  - wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  torfu  
z  fekaliami  i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  

Kompost  fekalowo-torfowy  powinien  odpowiadać wymaganiom  BN-73/0522-01  
[5],  a  torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].  

Kompost  z  kory  drzewnej  -  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  kory  
zmieszanej  z mocznikiem  i  osadami  z  oczyszczalni  ścieków  pocelulozowych,  
przez  okres  około  3-ch  miesięcy.  

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.  
  
2..4.  Nasiona traw  
 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 
różnych gatunków.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania  
 
2,5. Nawozy mineralne  
   

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu,  fosforu,  potasu  -  N.P.).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  
zawilgoceniem  i  zbryleniem  w czasie transportu i przechowywania.  
 
3. SPRZĘT   
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  pkt 3.  
 
 
 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni    
   

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  drogowej  powinien  wykazać  
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
−  glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  
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−  wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
−  kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4.  
   
5. WYKONANIE  ROBÓT   
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
   

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 5.  
  
 5.2.  Trawniki  
 

Proponuje się  wykonanie trawników z siewu, mieszanką traw odpornych na 
intensywne użytkowanie.   

Przygotowanie mieszanki  
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków 

pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze 
znanych gatunków traw nie ma wszystkich cech, które mogą zapewnić trwałości i 
właściwy wygląd . Ustalając liczbę nasion przypadających na jednostkę powierzchni 
przyjmuje się, że na jedno nasienie  powinna przypadać powierzchnia 1 cm2.  

Zakłada się iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego 
spełniać powinien najwyższe normy wysiewu.  

Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie 
ponieważ nie wszystkie nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich 
mogą znajdować się zanieczyszczenia .  

Pora siewu    
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik 

nanieść odpowiednią ilość ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej 
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające warunki  do wysiewania nasion 
traw występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim.   

Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede 
wszystkim klimatycznych.  

Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnię trawnika uwałować 
lekkim wałem , którego celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie 
którego powstały nierówności. Należy wykonać tą czynność na glebie wilgotnej. Po  3 
dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie , skracając końce liści na długość 2 
cm.  Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do  rozkrzewiania się traw. 
Pozostałe terminy koszenia powinny odbywać się regularnie kiedy wysokość trawy 
przekracza 8 cm.  

 
5.3.  PIELĘGNACJA W PIERWSZY ROKU    
    

Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem 
powierzchni trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego 
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wałowania jest wyrównanie powierzchni gleby, na której najczęściej powstają 
niewielkie nierówności. Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest 
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać 
pierwsze koszenie skracając tylko końce liści o 1,5- 2cm. Do tego celu należy używać 
kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach. Koszenie powinno być regularne, (gdy 
trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające się na trawniku chwasty trwałe w 
pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia 
ich wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na 
powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo 
korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia się do lepszego 
krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym koszeniu pozostaje na 
powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ją zebrać, 
ponieważ powoduje ona zżółknięcie trawnika i może być przyczyną gnicia liści.  

Pamiętać należy również o aeracji.  
  
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  pkt 6.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
   

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

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST ” pkt 8.  
Roboty  uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST   

i wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  
tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9 ST 00.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.  PN-G-98011  Torf rolniczy  
2.  PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
3.  PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
4.  PN-R-67030  Cebule,  bulwy,  kłącza  i  korzenie  bulwiaste  roślin ozdobnych  
5.  BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy  
6.  BN-76/9125-01  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.  
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Inwestycja: „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  

 
 

53 

 

 

SST Nr 06:  ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
Kod CPV 45233220-1 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  – Specyfikacja Techniczna 

SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp  – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot OST  
   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem chodników, 
pochylni, miejsca postojowego z kostki betonowej oraz nawierzchni infrastruktury 
sportowej dla  inwestycji pn.: 
 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  
na dz. nr ewid. 3003/4 w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3 
 
1.2. Zakres stosowania OST  
   

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót  jak w t.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem chodników z kostki brukowej betonowej, nawierzchni 
infrastruktury sportowej.  
   
1.4. Określenia podstawowe  
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami  
oraz zaleceniami i poleceniami Inżyniera.  
 

2. MATERIAŁY   
 
2.1 Chodniki, schody zewnętrzne, pochylnia, miejsce postojowe 
 

−  kostka betonowa gr 6 i 8 cm,  
−  obrzeża betonowe 8x30 cm i 15x30 cm, 
−  murki oporowe L80x50x8 cm, 
−  kompletna balustrada ze stali nierdzewnej przy pochylni dla osób  
niepełnosprawnych, 

 
2.2 Nawierzchnia boiska i bieżni 
 
2.2.1. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: poliuretanowa typu 2S gr. 16 – 16,5 mm 
(8+8 mm) układana na podbudowie z asfaltobetonu układanego w dwóch warstwach 
gr. całk. 7 cm, tłuczniu o frakcji 16-32 mm gr. 15 cm zagęszczanego mechanicznie  
i piasku o frakcji 0-2 mm gr. 15 zagęszczonego mechanicznie, linie boisk malowane 
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farbą poliuretanową wysokiej odporności na czynniki chemiczne i mechaniczne. 
 
Wielowarstwowa nawierzchnia poliuretanowa przeznaczona na boiska do gier 
zespołowych (wielofunkcyjne) układana na warstwie gruntującej (sczepnej), pierwsza 
warstwa: mieszanina granulatu SBR (1-4 mm) i lepiszcza PU gr. 8 mm, druga warstwa: 
mieszanina granulatu EPDM  i lepiszcza PU gr. 8 mm.   Grubość całkowita warstw 
nawierzchni poliuretanowej boiska bez warstwy gruntującej (sczepnej) i podbudowy: 
16-16,5 mm. 
 
Wymagane dokumenty: 
- aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, 
- karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez 
producenta nawierzchni, 
- atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni, 
- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na tę nawierzchnię, 
- badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normą 
DIN 18035-6:2014. 
 
2.2.2. Nawierzchnia bieżni: poliuretanowa typu S (natrysk), gr. 13 mm (10 mm 
układane mechanicznie + 3 mm natrysk) układana na podbudowie z asfaltobetonu 
układanego w dwóch warstwach gr. całk. 7 cm, tłuczniu o frakcji 16-32 mm gr. 15 cm 
zagęszczanego mechanicznie i piasku o frakcji 0-2 mm gr. 15 zagęszczonego 
mechanicznie, linie bieżni malowane farbą poliuretanową wysokiej odporności  
na czynniki chemiczne i mechaniczne. 
 
Wielowarstwowa nawierzchnia poliuretanowa przeznaczona na bieżnie 
lekkoatletyczne układana na warstwie gruntującej (sczepnej), pierwsza warstwa: 
mieszanina granulatu SBR (1-4 mm) i lepiszcza PU gr. 10 mm, druga warstwa: system 
natryskowy PU z domieszką granulatu EPDM naniesiony metodą ciśnieniową  
gr. 3 mm.   Grubość całkowita warstw nawierzchni poliuretanowej bieżni bez warstwy 
gruntującej (sczepnej) i podbudowy: 13 mm. 
 
Wymagane dokumenty: 
- aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, 
- aktualny Certyfikat IAAF (Product Certificate). 
- karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez 
producenta nawierzchni, 
- atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni, 
- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na tę nawierzchnię, 
- badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normą 
DIN 18035-6:2014. 
 
2.2.3. Parametry nawierzchni poliuretanowej boiska i bieżni wg aktualnej normy PN-
EN 14877:2014-02: 
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parametr wartość wymagana wg normy  

PN-EN 14877:2014-02 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,4 

Wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 40 

Opór poślizgu, PTV: 

- na sucho 

- na mokro 

  

80÷110 

55÷110 

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) 

Przepuszczalność wody, mm/h  

 

≥ 150 

Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g ≤ 4 

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) 

Odporność na kolce: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie, % 

- spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % 

 

 

≤ 20 

≤ 20 

Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² 

- wydłużenie względne przy Fmax, % 

- amortyzacja, % 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

- odporność na kolce: 

- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa 

- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % 

- wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % 

- spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu 
kolców, % 

  

≥ 0,4 

≥ 40 

  

35÷50 typ SA35÷50 

>31 typ SA 31+ 

35÷44 typ SA35÷44 

  

≥ 0,4 

≤ 20 

≥ 40 

≤ 20 

Odporność po sztucznym starzeniu: 

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g 

- zmiana barwy, stopień skali szarej 

  

≤ 4 

≥ 3 

Amortyzacja, %: 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

  

35÷50 typ SA35÷50 

>31 typ SA 31+ 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Inwestycja: „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  

 
 

57 

 

 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35÷44 typ SA35÷44 

Odkształcenie pionowe, mm: 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

  

≤ 6 

≤ 6 

≤ 3 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 

- piłka koszykowa, %  

- piłka tenisowa, % 

  

≥ 85 

≥ 85 

 

2.2.4. Asfaltobeton wg PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania 
dla asfaltów drogowych: układany w dwóch warstwach, gr. całkowita warstwy 7 cm, 
przeznaczony dla kategorii ruchu KR1 – KR2 
 

 
Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu 
asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany 
termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ 
cyrkulacji asfaltu. 
 
Kruszywo 
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo 
według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube, 
kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-
1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3. Składowanie 
kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie 
wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa  
i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać  
i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła 
co najmniej 80%. Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko  
w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 
Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych  
z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących 
połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z 
urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub 
aprobat technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. Do 
uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się 
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 
należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 
polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 
2 i tablica 3 [66]. 
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Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych  
lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać 
emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
3. SPRZĘT   
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt 

    
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać 
się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, 
jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek 
mineralnoasfaltowych, 
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej 
warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie, 
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
mieszanek mineralnoasfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy asfaltobetonu, powinien 

wykazać się także możliwością korzystania z rozkładarki mas poliuretanowych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 
własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
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4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4.  
 

4.2. Transport 
   

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych  
lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie 
ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony  
w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą 
korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny 
powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań  
z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 
emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami 
samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju 
przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem  
i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników 
używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na 
mieszankę. 

Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być 
dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT   
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
   

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5.  
 

Przed przystąpieniem do wykonania utwardzeń, pochylni i schodów zewnętrznych 
należy rozebrać wszystkie istniejące utwardzenia oraz inne elementy kolidujące  
z planowanymi robotami.     
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5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej, boiska z bieżnią 
 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie 
ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o 
prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 
miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego 
nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
 
Podłoże – grunt rodzimy i nasypowy 
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio 
układana jest nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być  jednolity, przepuszczalny  
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  
powinien wynosić Is ≥ 1,0. Wyrównana płaszczyzna powinna mieć takie same 
nachylenia poprzeczne i podłużne, jak późniejsza nawierzchnia z kostki betonowej 
 
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm 
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby  
wg  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Grubość podsypki i warunki  
jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB  
lub wskazaniami inspektora. Wyrównana płaszczyzna powinna mieć takie same 
nachylenia poprzeczne i podłużne.  
 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone do wskaźnika Is=1,0. 
Podbudowę wykonać z warstwy piasku i żwiru zagęszczonej mechanicznie, grubość 
warstwy po zagęszczeniu – 15 cm. Wskaźnik podbudowy Is=1,0. Wilgotność 
mieszanki powinna być optymalna podczas jej zagęszczania.  
Do podsypki cementowo-piaskowej należy stosować piasek zmieszany z cementem w 
stosunku 1:4. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.   
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
szczeliny należy uzupełnić piaskiem, następnie zmieść powierzchnię i przystąpić do 
ubijania kostki. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zmieść nawierzchnię. 
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5.2.1. Obramowanie nawierzchni 
 

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych 
powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  
się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki i 
asfaltobetonu.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu 
kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników 
lub obrzeży. 
 
Przekroje warstw nawierzchni poliuretanowej, chodnika, podjazdu i schodów 
przedstawiono na rysunkach dokumentacji projektowej. 
 
Po wykonaniu wszystkich robót teren należy uporządkować.  
 
Wykonanie utwardzeń składa się z następujących etapów:   
- zdjęcia warstwy organicznej gruntu (korytowanie), 
- zagęszczenia gruntu rodzimego, 
- wykonania podbudowy z podsypki piaskowej, 
- wykonania obrzeży osadzonych w ławach betonowych, 
- wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, 
- wykonania warstwy podsypki stabilizowanej cementem, 
- ułożenia kostki/asfaltobetonu i pozostałych warstw nawierzchni sportowej 
 
Nawierzchnię należy montować w czasie bezdeszczowej pogody w temperaturze 
powietrza od +5 do +25 stopni Celcjusza. 
 
5.3. Nawierzchnie sportowe - zewnętrzne 
 
5.3.1. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać     aby 
wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża 
powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury 
punktu rosy. 

 
5.3.2. Nawierzchnia poliuretanowa - bieżnia 
 

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej. 
Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i tworzywa poliuretanowego o 
grubości 10 mm. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki 
mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM produkcji pierwotnej. 
Czynność tą wykonuje się   poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej 
natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny 
malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
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5.3.2.1. Podbudowa 
 

Nawierzchnia  wymaga  podbudowy  odpowiednio  wyprofilowanej  spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m nie powinny być większe 
niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, 
błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć). 

Podbudowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka,  
nie posiadać  odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem 
poliuretanowym. 

 
5.3.2.2. Impregnacja podłoża  
 

Ma  za  zadanie  stworzenie  warstwy  adhezyjnej,  związanie  luźnych  
cząsteczek podłoża. Do tego celu używa się przy podbudowie asfaltobetonowej 
wybranego preparatu impregnującego, sczepnego producenta wybranego systemu 
nawierzchni poliuretanowej. Warstwę wykonuje się ręcznie za pomocą wałka, lub 
mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem 
jednoskładnikowym producenta wybranego systemu nawierzchni PU. 

 
5.3.2.3. Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” 
 

Składa  się  ona  z  granulatu  gumowego SBR połączonego  lepiszczem 
poliuretanowym, układana jest mechanicznie, bezspoinowo,  przy  pomocy  
rozkładarki  mas  poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem 
poliuretanowym (PU) w mikserze przystosowanym do mieszania poliuretanu. 

 
5.3.2.4. Wykonanie warstwy użytkowej 
 

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy który jest zmieszany z granulatem 
EPDM. Czynność tę wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. 
Tak przygotowany produkt   rozprowadza się   na warstwie nośnej poprzez natrysk 
mechaniczny. Całkowita grubość systemu złożonego z obu warstw wynosi 13 mm. 
 
Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni należy namalować linie 
farbami poliuretanowymi w kolorze białym metodą natrysku.  
 
5.3.3. Nawierzchnia poliuretanowa – boisko wielofunkcyjne 
 
Wielowarstwowa nawierzchnia poliuretanowa przeznaczona na boiska do gier 
zespołowych (wielofunkcyjne) układana na warstwie gruntującej (sczepnej), pierwsza 
warstwa: mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU gr. 8 mm, druga warstwa: 
mieszanina granulatu EPDM  i lepiszcza PU gr. 8 mm.   Grubość całkowita warstw 
nawierzchni poliuretanowej boiska bez warstwy gruntującej (sczepnej) i podbudowy: 
16-16,5 mm. 
 
 
5.3.3.1. Podbudowa 
 

Nawierzchnia  wymaga  podbudowy  odpowiednio  wyprofilowanej  spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m nie powinny być większe 
niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, 
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błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć). 
Podbudowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka,  

nie posiadać  odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem 
poliuretanowym. 

 
5.3.3.2. Impregnacja podłoża  
 

Ma  za  zadanie  stworzenie  warstwy  adhezyjnej,  związanie  luźnych  
cząsteczek podłoża. Do tego celu używa się przy podbudowie asfaltobetonowej 
wybranego preparatu impregnującego, sczepnego producenta wybranego systemu 
nawierzchni poliuretanowej. Warstwę wykonuje się ręcznie za pomocą wałka, lub 
mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem 
jednoskładnikowym, producenta wybranego systemu nawierzchni PU. 

 
5.3.3.3. Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” 
 

Składa  się  ona  z  granulatu  gumowego SBR 1-4 mm połączonego  
lepiszczem poliuretanowym, układana jest mechanicznie, bezspoinowo,  przy  
pomocy  rozkładarki  mas  poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z 
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze przystosowanym do mieszania 
poliuretanu. 

 
5.3.3.4. Wykonanie warstwy użytkowej 
 

Warstwę tą stanowi granulat EPDM z produkcji pierwotnej, barwiony w masie o 
granulacji 1-4 mm połączony lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. 
Czynność tę wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak 
przygotowany produkt układa się mechanicznie 
na warstwie nośnej jako warstwę użytkową  
Całkowita grubość systemu złożonego z obu warstw wynosi 16 mm (8+8 mm).  
 
Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni należy namalować linie 
farbami poliuretanowymi w kolorze białym metodą natrysku.  
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6.  
 

6.2 Kontrola jakości wykonania nawierzchni 
 

Kontrola wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności jej wykonania 
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac związanych z wykonaniem podbudowy i obramowania, 

b) w odniesieniu do właściwości całej nawierzchni (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu prac nawierzchniowych. 
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Nawierzchnia powinna mieć jednakową   grubość. Powinna posiadać jednorodną 
fakturę zewnętrzną    oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być   związana   
na trwałe z warstwą elastyczną. Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz 
powstałych z nadmiaru natrysku. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. 
Powstałe łączenia (wynikające   z   technologii   instalacji)   powinny   być   liniami   
prostymi,   bez   uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.  

 
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
Graniczne  wartości  odchyłek  mierzonych  w  mm pomiędzy dwoma mierzonymi 
punktami. 

 
Zależność ta przedstawia się następująco: 

Lp. Odległość pomiędzy mierzonymi 
punktami w mb 

Wartość dopuszczalnych odchyłek  
w mm 

1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 

 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy, ponieważ technologia 
wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia,  
a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 
Wykonawca    powinien    przedłożyć    komplet    dokumentów    odbiorowych    
dotyczących nawierzchni. 
 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
 
- badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014, 
- badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość 
pierwiastków metali ciężkich, 
- atest Higieniczny PZH, 
- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 
- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy  
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tę nawierzchnię  
 
7. OBMIAR  ROBÓT   
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarową  
   

Jednostką obmiarową jest m2 pokrytej nawierzchni 
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8. ODBIÓR ROBÓT   
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
   

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8.  
 

8.2 Odbiór robót 
 
Badania końcowe nawierzchni należy przeprowadzić po zakończeniu robot. 
Odbiór pokrycia: 

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni (nie ma załamań 
płaszczyzny, odchylenia od linii prostej, itp.). 

− Sprawdzenie spadków 
− Sprawdzenie deklaracji zgodności; 
− Sprawdzenie skuteczności połączeń; 
− Sprawdzenia zgodności oznaczenia linii z projektem; 
− Sprawdzenie prawidłowości i mocowania modułów; 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9 ST 00.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy, karty techniczne, aprobaty, certyfikaty 
 
- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą 
techniczną ITB.  
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku 
- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.- PN-
EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 
PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów 
drogowych 
PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 
- PN-EN 14877:2014-02 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – 
Specyfikacja 
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DIN 18035-6:2014 – Bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji 
chemicznych 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SST Nr 07:  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI 
NA TERENACH SPORTOWYCH  

Kod CPV 45212221-1 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  – Specyfikacja Techniczna 

SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp  – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot OST  
   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia 
infrastruktury sportowej dla  inwestycji pn.: 
 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO”  
na dz. nr ewid. 3003/4 w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 3 
 
1.2. Zakres stosowania OST  
   

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót  jak w p.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
   

Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  
robót  związanych  z dostawą i montażem wyposażenia. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.4  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5 
  
2. MATERIAŁY   
 
2.1. Sprzęt sportowy 
 
Zestaw do gry w piłkę ręczną (2 komplety): bramki do piłki ręcznej przeznaczone  
do użytkowania na zewnątrz o wymiarach 300x200 cm z konstrukcją wsporczą siatki 
o głębokości 80 cm na górze i 100 cm na dole. Słupki bramki z profilu aluminiowego, 
kwadratowego 80x80 mm wzmacnianego, montowane w zabetonowanych tulejach, 
malowane proszkowo w kolorze białym i czerwonym. Siatka do bramki z łapaczem: 
sznurek gr. 4 mm z polipropylenu bezwęzłowego. Zestaw wyposażony w zaślepki  
do tulei. 
 
Sprzęt zgodny z PN-EN 749:2006 oraz posiadający certyfikat bezpieczeństwa B 
wydany przez Instytut Sportu. 
 
Zestaw do gry w koszykówkę zewnętrzny (2 komplety): 2 x konstrukcja kosza  
do koszykówki, stalowa ocynkowana, z regulowaną wysokością tablicy z obręczą, słup 
i ramie wysięgu z profilu stalowego, kwadratowego o wym. 100x100x3 mm lub o profilu 
okrągłym zapewniającym wytrzymałość konstrukcji, wspornik tablicy oraz rama  
z profilu stalowego ocynkowanego, tablica epoksydowa, laminowana o wymiarach 
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180x105 cm, obręcz do koszykówki ocynkowana przystosowana do użytkowania  
na zewnątrz, uchylna,  siatka do obręczy – polipropylenowa w kolorze białym   
 
Sprzęt zgodny z PN-EN 1270:2006 oraz posiadający certyfikat bezpieczeństwa B 
wydany przez Instytut Sportu.  
 
Zestaw do gry w siatkówkę (1 komplet): 2 słupki z profilu stalowego ocynkowanego 
ogniowo o wym. 80x80x2 mm lub z profilu okrągłego zapewniającego wytrzymałość 
konstrukcji z mechanizmem naciągowym dla siatki, siatka polietylenowa gr. 2 mm  
z antenkami w zestawie 
 

Sprzęt zgodny z PN-EN 1271:2015-01 oraz posiadający certyfikat bezpieczeństwa B 
wydany przez Instytut Sportu.  
 
Zestaw do gry w tenisa ziemnego (1 komplet): 2 słupki aluminiowe z profilu 
owalnego 100x120 mm, w tym jeden z naciągiem śrubowym do naprężania siatki 
montowane w zabetonowanych tulejach, siatka polietylenowa o rozmiarach oczka 
45x45 mm w kolorze białym, zaślepki na tuleje, korbka do naciągania linki.  
 
Sprzęt zgodny z PN-EN 1510:2006 oraz posiadający certyfikat bezpieczeństwa B 
wydany przez Instytut Sportu.  
 
Ławki: 4 szt. ławek zawodników rezerwowych dla 5 os. każda o konstrukcji stalowej 
ocynkowanej z siedziskami plastikowymi, kotwione w stopach fundamentowych 
betonowych. Siedziska z oparciem. Kolor – wg ustaleń z zamawiającym.     
 
3. SPRZĘT   
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3.  
 

3.2. Sprzęt do montażu wyposażenia 
    

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 i załadunku materiałów. 

 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4.  
 

4.2. Transport materiałów 
   

Transport wyposażenia środkami transportu kołowego. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE  ROBÓT   
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
   
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5.  
 
5.2 Montaż osprzętu i wyposażenia 
 

Prace montażowe prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcją 
montażu dla poszczególnych elementów wyposażenia. 

Miejsca montażu poszczególnych elementów wyposażenia wyznaczyć zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6.  
- Wymagana jakość materiałów i elementów użytych do montażu powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 
- Materiały i elementy stanowiące wyposażenie dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania; 
- Odbiór materiałów i elementów wyposażenia powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót montażowych wyposażenia i osprzętu 
materiałów, których właściwości nie odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych 
norm; 
 
7. OBMIAR  ROBÓT   
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
   

Jednostką obmiarową jest szt, m2, kpl zamontowanego elementu. 
     
8. ODBIÓR ROBÓT   
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
   

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8.  
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Podstawę do odbioru robót montażowych wyposażenia powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja techniczna; 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 

Jeżeli wszystkie elementy wyposażenia zostały zamontowane zgodnie  
z instrukcją producenta i projektem technicznym, wykonane roboty należy uznać  
za zgodne z wymaganiami. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9 ST 00.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
- Atesty i certyfikaty, 
 
- Instrukcje producentów sprzętu sportowego, 
 

- Normy: 
 
PN-EN 749:2006 – Bramki do piłki ręcznej – Wymagania funkcjonalności  
i bezpieczeństwa, metody badań; 
 
PN-EN 1270:2006 – Sprzęt boiskowy – Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, 
metody badań; 
 
PN-EN 1271:2015-01 – Sprzęt boiskowy – Sprzęt do siatkówki – Wymagania 
funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań; 
 
PN-EN 1510:2006 – Sprzęt do tenisa - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, 
metody badań; 
 


