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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGÓLNE

B 00.00.00 OST

1. WSTĘP.
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanomontażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót.
Specyfikacja Techniczna ( ST ) ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na
podstawie dokonanego zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających
uzyskania pozwolenia na ich wykonanie.
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Wykonawcze na podstawie, których
można określić szczegółowo zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania obiektu.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:,,
UTWARDZENIE CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ WOKÓŁ HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ”.
1) Wykonanie

terenów

zielonych

(trawniki,

drzewa),

wykonanie

nawierzchni

utwardzonych z kostki betonowej , wykonaniem boiska do gry w siatkówkę plażową
wyposażonego w słupki do siatkówki + siatka, montaż elementów małej architektury
(kosze, maszty i ławki), wykonaniem ogrodzenia z paneli stalowych, wykonanie
bieżni o nawierzchni tartanowej oraz skoczni do skoku w dal, montaż piłkochwytów.
1.2. Niektóre określenia podstawowe.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycję w imieniu,
którego z upoważnienia może występować np. Inwestor Zastępczy a dalej Nadzór Techniczny
Inwestorski, Nadzór Autorski.
Wykonawca- przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji.
Roboty - budowa i prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inwestora.
1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej i
jeden komplety ST.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. Wykonawca winien
wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót.
1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 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 bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w
szczególności:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z
robotami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inwestora tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji Robót.
1.3.5. 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 wykończania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren wykonywania robót w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków ostrożności i zabezpieczeń przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami łub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru,
- hałasem i drganiami.
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach 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.
1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnione jednostki, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu Robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów
administracji państwowej.
1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić'
Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane władze 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.
1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim
przewozie będzie powiadamiać Inwestora. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy (drogi)
w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
uszkodzeń.
1.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających obowiązujących wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i
będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub w
szczególnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiającym odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy i wytyczne, które są
w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Zastosowane materiały posiadają właściwości użytkowe spełniające podstawowe wymagania
i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczególności:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z
Polskimi Normami lub aprobatą techniczną,

- są umieszczone w wykazie wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytworzonych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
- są oznaczone znakowaniem CE.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub
wskazań Inwestora.
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.
2.2. 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 właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed użyciem materiału
powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inwestora.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Używany sprzęt powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie
Organizacji Robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej.
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, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 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 i ST.
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.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Rozpoczęcie budowy następuje po podjęciu prac przygotowawczych na terenie budowy:
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym zgłoszeniem.
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych, na które jest wymagane zgłoszenie właściwy organ oraz projektanta
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 30 dni
przed ich rozpoczęciem.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST..
5.2. Program organizacji robót i zapewnienie jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projekt organizacji robót i zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST i innymi ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.
5.3. Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz Robót.
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
5.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki.
5.5. Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały
posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.
5.8. Dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: pozwolenie na realizację
zadania budowlanego, protokoły przekazania Terenu Budowy, protokoły odbioru Robót,
protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie.
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: pozwolenie na realizację
zadania budowlanego, protokoły przekazania Terenu Budowy, protokoły odbioru Robót,
protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie.
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 i przedstawiane do wglądu na życzenie
Inwestora.
6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
6.1. Rodzaje odbiorów Robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy.
6.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
6.3. Odbiór częściowy.
Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą
całość. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez
Inwestora. W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik Robót, Kierownicy Robót Specjalistycznych (podwykonawcy) i inne
osoby powołane w skład komisji.
Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w którym powinny
być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia .
W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót
lub części obiektu.
6.4. Odbiór końcowy.
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe
Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora.
Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem
dokonywanym przez użytkownika.
Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten może
korzystać z opinii komisji powołanej w tym celu przez Inwestora.
Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób
oraz uzyskać od właściwych organów zaświadczenia.
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,
- możliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (użytkownika).
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany
do:
- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych robót
budowlanych, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i
uzgodnieniami,
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół, podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i oddającego wykonane roboty budowlane i przez osoby
biorące udział w czynnościach odbioru.

6.5. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez
Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi
w Polsce a w szczególności:
- Ustawa z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 (tekst
jednolity).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650
(tekst jednolity).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. 2000r. Nr
26, poz. 313.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

- Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska Dz. U. 1994 r. Nr 49,
poz. 196-(tekst jednolity). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych Dz. U. Nr 74, poz. 836
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych
dla zadania pn.:”UTWARDZENIE CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ
WOKÓŁ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza SST dotyczy wykonania robót polegających na:
- wykaszanie chwastów i krzewów
- wykaszanie chwastów i krzewów - wygrabianie i zebranie w stosy
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Przy robotach nie występują materiały w rozumieniu nakładów inwestycyjnych.
3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Kosiarki doczepne do ciągników - wykonawca używa ich do koszenia dużych powierzchni,
Kosiarka żyłowa - spalinową lub elektryczną Wykonawca kosi w miejscach niedostępnych.
4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Transport materiałów
Samochód dostawczy przeznaczony jest do transportu pracowników, narzędzi, drobnego
sprzętu.
Samochód ciężarowy przeznaczony jest do transportu większego sprzętu, do wywozu
zanieczyszczeń, skoszonej traw i chwastów.
Ciągnik przeznaczony jest głównie jako nośnik osprzętu, oraz do transportu większego
sprzętu.
5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Roboty przygotowawcze wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia. Roboty te
polegają na:

- wybraniu lub wygrabieniu kamieni z trawy, gruzu, puszek metalowych lub innych
zanieczyszczeń,
- rozgarnięcie kretowisk,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń w miejsce ustalone kosztem na plac składowy
Wykonawcy.
Rozpoczęcie wykaszania traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie
dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej
miarodajnym okresem rozpoczęcia wykaszania traw jest okres drugiej połowy maja
Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych Wykonawca
wykonuje wykaszarkami równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie traw,
chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.
7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykoszonych chwastów i samosiejów.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt
6 dały wyniki pozytywne.
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.
Cena 1 m koszenia obejmuje roboty przygotowawcze, koszenie oraz niszczenie traw
chwastów, samosiewów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

KORYTOWANIE WRAZ Z ZAGĘSZCZANIEM I PROFILOWANIEM PODŁOŻA
B.02.00.00 SST

1.
CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.1.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B 02.00.00 SST są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego pod nawierzchnie utwardzone i boisko
do piłki siatkowej
1.2.
Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem i
zagęszczeniem podłoża gruntowego.
1.3.
Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4.
Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w B 00.00.00 OST "Wymagania ogólne".
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogólne".
2.
MATERIAŁY
Nie występują.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogólne".
3.2.
Sprzęt do wykonywania robót.
- równiarki lub spycharki uniwersalne,
- walce statyczne, wibracyjne.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogólne"
5.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie niniejszego od
podanego.

Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania
zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy
określić
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/893 1-02 MPa >80 MPa.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z
tolerancją od - 20% do + 20%.
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi
przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to
powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub
w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Dopuszczalne dyferencje zagęszczonego podłoża pod nawierzchnię z trawy syntetycznej: 5
mm
na odcinku 3 m.
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona
on na
własny koszt.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B OO.OO.OO OST" Wymagania ogólne".
6.2.
Badania w czasie robót.
6.2. l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Częstotliwość oraz zakres badań dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego podłoża
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

minimalna częstotliwość badań i
pomiarów
1 raz na 100 m2

1.

Szerokość koryta

2.

Równość podłoża

3.

Równość poprzeczna

4.

Spadki poprzeczne

5.

Rzędne wysokościowe

5 razy na 100 m2 lecz me mniej niż 1 raz
na 100 m2
co 10 m w osi i na krawędziach

6.

Ukształtowanie osi w palnie

co 10 m w osi i na krawędziach

7.

Zagęszczanie, wilgotność gruntu
podłoża

w punktach na dziennej działce
roboczej, lecz me rzadziej niż raz na

co 20 m lecz me mniej niż 1 raz na 100
m2
1 raz na 100 m2

Szerokość koryta i profilowanego podłoża me może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż: ± 2 cm.
Równość koryta (profilowanego podłoża). Nierówności podłużne koryta i profilowanego
podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN - 68/8931 - 04. Nierówności
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5%.
Rzędne wysokościowe. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub
wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać: ± 1 cm.
Ukształtowanie osi w planie. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niż: ± 3 cm.
Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) Wskaźnik zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/893 1 – 12 nie powinien być mniejszy od
podanego wcześniej.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN–B–06714–17. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20% do + 20% Moduł
odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80 MPa.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoża).
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w B 00.00.00 OST
"Wymagania ogólne".
Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarowi jest m² (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta.
8.
ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogólne". Roboty
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B 00.00.00 OST "Wymagania
ogólne".
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom l - Budownictwo ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
B.03.00.00 SST

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce piaskowej gr. 5 cm na podbudowie z tłucznia gr. 25 cm wraz z ustawieniem obrzeży
betonowych.;
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.
· tłuczeń kamienny - mieszanka kruszywa mineralnego,
· składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu
z rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę
· kostka betonowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się
kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów
· spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
· krawężniki i obrzeża betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki
dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
postanowieniami Umowy.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
· piasek – piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien
spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2
· tłuczeń kamienny - kruszywo w postaci mieszanki oznaczonej jako “niesort 0/63",
spełniającej wymagania PN-B-11112:1996,
· woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu,
spełniająca wymagania PN-B-32250,
· kostka betonowa gr. 8 cm – szlachetna płukana w kolorystyce wskazanej w projekcie
· obrzeża betonowe 6x20x100 – kolorowe , wibroprasowane
· materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania
według PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN
197-1:2002 wraz z aktualizacją PN-EN 197-1:2002/A1:2005 i wody odpowiadającej
wymaganiom PN-S-96014:1997 lub wody pitnej, b) do wypełniania spoin w nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej
- zasypkę piaskową według PN-EN 13242:2004.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z PN-EN 197-1:2002.
·

woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu,
spełniająca wymagania PN-B-32250,
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni,
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
Składowanie krawężników i obrzeży
Krawężniki betonowe i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Należy je układać z
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wym.: grubości 2,5 cm, szerokości 5
cm, długości min. 5 cm większa niż szerokość .
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
3. SPRZĘT
· równiarka samobieżna do właściwego wykonania warstw odsączających i podbudowy z
tłucznia kamiennego
Układanie kostki betonowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z
tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do
wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw oraz ławy betonowej pod montaż
krawężników należy stosować betoniarki.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu:
· samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg,
· samochód samowyładowczy, ciężarowy 5 - 20 Mg,
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i
uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek i środki transportu zewnętrznego mogą
służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z
materiałami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg.
Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. Oznaczenie na palecie powinno
zawierać, co najmniej:
- oznaczenie(określenie) wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1:2002.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

z

wymaganiami

5.2. Zakres robót i sposób ich wykonania:
Podstawowe czynności przy wykonywaniu zadania obejmują:
1. demontaż istniejącej nawierzchni z trylinki wraz z wywózką
2. demontaż istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z wywózką
3. wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z piasku pod nawierzchnie z kostki betonowej
gr. 8 cm wraz z korytowaniem i zagęszczeniem podłoża

4. wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm pod nawierzchnie z kostki
betonowej gr. 8 cm.
5. montaż obrzeży betonowych i
6. wyrównanie i zagęszczenie podłoża pod chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm
7. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
8. ułożenie kostek betonowych z ubiciem,
9. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
10. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do użytku.
11. Zakup i montaż ławek typu parkowego zgodnych z wcześniejszymi ustaleniami
Wykonawcy z Inwestorem w ilości określonej w przedmiarze robót i kosztorysie.
Podbudowa z tłucznia kamiennego
Tłuczeń (“niesort" 0/63") przeznaczony na nawierzchnie tłuczniową powinien odpowiadać
wymaganiom PN.-3-11112:1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie
nawierzchni tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowóz
tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. Rozścielenie
tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub
układarki kruszywa. Nawierzchnia powinna być ułożona na podłożu zapewniającym
nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Nawierzchnie tłuczniowe o
grubości 15 cm wykonywane będą w jednej warstwie zgodnie z PN-84/S-96023. Zagęszczenie
wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy
wykonywać z polewaniem wodą Wymagania odnośnie wałowania:
· zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,
w zależności od szerokości zagęszczonego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy,
· zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,
· najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed
walcem,
· manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,
· prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na początku
i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania,
· walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz.
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z założeniami dokumentacji
przetargowej.
Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z przedmiarem robót lub SST.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce,
wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami
wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o
około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Układanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej
a) brukową kostkę betonową należy układać na warstwie podsypki cementowo- piaskowej gr. 5
cm wyprofilowanej. Grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni powinna być zgodna z
projektowaną grubością.
b) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą
elementów nie może przekraczać 2 mm,
c) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np.
studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3÷5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń,
d) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna
powierzchnia znajdowała się 1cm powyżej górnej powierzchni krawężnika,
e) kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu ,
f) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm.
g) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości, h) elementy betonowe
na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak były nie szersze
niż 9 mm,
i) spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną
grubość elementu ,
j) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi niższej ku wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek, k) po
ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie
od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i przeznaczyć do uzytku. Małe
powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jeśli powierzchnie są duże, a
kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia
układające. Urządzenie składa sie z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory płytowe z osłona z tworzywa
sztucznego.
4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu:
· samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg,
· samochód samowyładowczy, ciężarowy 5 - 20 Mg,

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i
uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek i środki transportu zewnętrznego mogą
służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z
materiałami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg.
Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.
Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej:
- oznaczenie(określenie) wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1:2002.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podłoże pod chodnik
Podłożem pod chodnik jest podbudowa z gruntu rodzimego stabilizowanego
mechanicznie.
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,98 według normalnej metody
Proctora.
5.2. Podsypka
Na podsypkę należy stosować:
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na
terenie i poza placem budowy
c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją i
odpowiedniki normami.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych i poprzecznych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją oraz pktem 5.2.
niniejszej SST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją oraz wymogami pktu 5.2. niniejszej
SST:
- pomierzenie szerokości spoin
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania)
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin
- sprawdzenie, czy przyjęty kolor nawierzchni jest zachowany.
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczać 0,8 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny
przekraczać ±1,0 cm.
6.2.4. Sprawdzenie ustawienia krawężników i obrzeży
Przy ustawieniu krawężników należy sprawdzić:
- dopuszczalne odchyłki linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynoszą
±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,
które wynosi ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną wysokość.
7. OBMIAR ROBÓT
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w m2 utwardzonej nawierzchni. Jednostką obmiarową
ustawionego krawężnika betonowego i obrzeża jest 1 m.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość robót ujmuje księga obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 5. niniejszej
ST.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
2. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe – Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnię ulepszoną – Wymagania i badania
3. PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Część 1: Skład, wymagania i
kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu
5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
6. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
7. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
8. PN-B-06250 Beton zwykły
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
10. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
11. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
16. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

B.04.00.00 SST

WYKONANIE BOISKA DO SIATKÓWKI

1.0 WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem boiska do piłki siatkowej plażowej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót objętych niniejszą SST :
- dostarczenie na budowę wszelkiego niezbędnego do wykonania robót sprzętu .
- wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego,
- ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na ławach betonowych
- osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa,
- ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki
- wykonanie nawierzchni piaskowej boiska
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Obrzeże chodnikowe prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1. Stosowane materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
- piasek na podsypkę i do zapraw wg PN-B-06711 ;
- cement na podsypkę i do zapraw wg PN-B-19701
- beton B-10 do wykonania ław
- woda
2.2. Klasyfikacja obrzeży :
W zależności od przekroju poprzecznego :
- obrzeże niskie - On ,
- obrzeże wysokie - Ow .
W zależności od wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych gatunek l - G l, oraz
gatunek 2 - G 2
2.3. Wymagania techniczne dla obrzeży betonowych
Tablica 1. Wymiary obrzeży.
Rodzaj obrzeża
On
Ow

Wymiary obrzeży [cm]
1

b

h

r

75
100
75
90
100

6
6
8
8
8

20
20
30
24
30

3
3
3
3
3

2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1
Gatunek 2

l
b, h

±8
±3

± 12
±3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie bez rys , pęknięć i ubytków betonu , o fakturze z formy lub zatartej
Krawędzieelementów powinny być równe i proste.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w
Szczerby
ograniczających
i uszkodzenia
powierzchnie górne
krawędzi i naroŜy
(ścieralne)
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max
długość, mm, max
głębokość, mm, max

Dopuszczalna wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
2

3

niedopuszczalne
2
20
6

niedopuszczalne
2
40
10

2.4. Materiały na ławę i zaprawę spoinującą .
Żwir wg PN-B-11111, piasek PN-B-11113 , cement portlandzki.
2.5. Beton i jego składniki do produkcji obrzeży.
Do produkcji obrzeży należy stosować beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25 i B 30. Beton użyty
do produkcji obrzeży powinien charakteryzować się: nasiąkliwością, poniżej 4 %, ścieralnością
na tarczy Boehmego, dla gatunku 1:3 mm, dla gatunku 2:4 mm, mrozoodpornością i
wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-88/B-06250.
2.6. Cement.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5"
wg PN-EN 197-1:2002. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.7. Kruszywo.
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712/A1:1997.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.8. Woda.
Woda powinna być odmiany „l" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250.
2.9. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06712/A1:1997, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Woda powinna
być odmiany „l" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Sprzęt do robót związanych z wbudowaniem obrzeży .
Powinien być zgodny z wymogami technicznymi planowanych robót i zaakceptowany przez
Inżyniera, tzn. powinien zapewnić spełnienie wymogów jakościowych odnośnie robót do
których ma być zastosowany. Powinien również 'pełniąc wymagania BHP .
Jakikolwiek sprzęt, maszyna, urządzenie lub narzędzie nie gwarantujące zachowania tych
wymogów powoduje dyskwalifikację i niedopuszczenie go do robót przez Inżyniera .
Do transportu samochody skrzyniowe, do rozładunku można wykorzystać odpowiedni sprzęt
typu ładowarka, koparka (z zawiesiami) lub lekki żuraw
Przy wbudowywaniu podstawowy sprzęt brukarski: młotki brukarskie, szpilki sznurek brukarski,
łopaty, kilofy
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw
oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych
lub mechanicznych.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
4.2. Transport obrzeży .
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego, w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie.
Transport obrzeży po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 0,7 wytrzymałości projektowanej.
W czasie transportu muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się - najkorzystniej
przewozić na paletach drewnianych.
4.3. Składowanie obrzeży.
Betonowe obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wykonanie koryta pod obrzeże .
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.2. Podłoże lub podsypka (ława ).

Na podsypkę piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B06712/A1:1997. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. Podsypka powinna
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych .
W przygotowane podłoże i podsypkę (ławę) układać obrzeża w miejscu i ze światłem zgodnym z
dokumentacją projektową. Światło (odległość górnej powierzchni obrzeża od terenu) powinno
być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń
powinno wynosić od 0 do 5 cm.
Zewnętrzna ściana powinna być obsypana gruntem odpowiednio ubitym Spoiny nie powinny
przekraczać l cm, wypełnienie zaprawą cementowo -piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem zaprawą trzeba oczyścić i /.moczyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione na pełną
głębokość .
5.4. Ustawienie obrzeży na ławie betonowej.
Ustawianie obrzeży na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić ich wyniki
Inżynierowi do akceptacji.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić również wygląd zewnętrzny poprzez oględziny
uszkodzeń i określenie wymiarów i kształtów elementów przeznaczonych do wbudowania (przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego i kątownika ) zgodnie z zamieszczonymi powyżej
tabelami . Pomiary z dokładnością do l mm .
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych do odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2
6.2 Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie :
- koryta pod podsypkę (ławę);
- wykonanie ławy ,
- ustawienie obrzeża betonowego - dopuszczalne odchylenia :
- linii obrzeża w planie +- 2 cm na każde 100 m długości obrzeża ,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić +-1 cm na każde 100 m
długości obrzeża ;
7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową wykonania obrzeża jest 1 m (metr ).
8.0. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6
dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają
- wykonanie koryta pod ławę;
- wykonanie ławy.
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki i stojaki do siatkówki i tenisa
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.
Cena Jednostkowa obejmuje ;
- prace pomiarowe ,
- dowiezienie niezbędnego sprzętu i materiału na budowę ;
- wykonanie rowka pod obrzeże ( koryta ) oraz wykonanie ławy ;
- wbudowanie obrzeży i ich spoinowanie z obsypaniem ziemią;
- wykonanie fundamentów pod osadzenie tuleji do słupków
- przeprowadzenie pomiarów i badań podanych w SST.
Zakres robót objętych płatnością obejmuje ;
- ustawienie obrzeża trawnikowego 8 x 30 x 75 na ławie z betonu B-10,
- ustawienie stojaków do siatkówki
- wykonanie nawierzchni pisakowej boiska
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
BN- 80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ,
BN- 80/6775-03/04
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11113
PN-B-19701

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg
ulic , parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
Prefabrykaty budowlane z betonu Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych Piasek .
Cement powszechnego użytku Skład, wymagania i ocena
zgodności.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MAŁA ARCHITEKTURA

B.05.00.00 SST

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń sportowych.
1.2.
Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót j.w.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
montażem wyposażenia boisk..
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w B OO.OO.OO. OST "Wymagania ogólne".
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B OO.OO.OO. OST "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składania, podano w B
.OO.OO.OO. OST "Wymagania ogólne"
2.2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY :
- kosze na śmieci : szt 15
- ławki parkowe : szt 27
- maszty aluminiowe flagowe o wys. 6 m : szt3
Wygląd i parametry urządzeń ustalić z Inwestorem i Projektantem.
2.3.

Składowanie
Składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentów.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogólne".
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego
zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w B 00.00.00 OST.
"Wymagania ogólne". Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz
aprobatami technicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogólne".
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w B 00.00 00 OST "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami
Inspektora
nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B 00.00.00 OST
"Wymagania ogólne". Cena wykonania jednostki obmiarowej jest jednostka
przedmiaru robót. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Aprobaty techniczne urządzeń Dokumentacja techniczna

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE OGRODZENIA

B.06.00.00 SST

l. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia z paneli
stalowych oraz piłkochwytów z siatki.
1.1Zakres stosowania SST .
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.1.1.
Zakres stosowania ogrodzeń.
Ogrodzenie jest środkiem zabezpieczającym boisko z trawy syntetycznej przed
zakłóceniami, które mogą powstać na skutek wtargnięcia z bezpośredniego jej otoczenia –
osób postronnych, zwierząt.
1.1.2.
Rodzaje ogrodzeń.
Niniejsza SST dotyczy najczęściej stosowanych ogrodzeń z siatek plecionych
ślimakowych. 1.2. Określenia p
podstawowe.
1.2.1. Ogrodzenie
Przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych intruzów spoza, tj.
zwierząt i osób postronnych.
1.2.2. Siatka metalowa.
Siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), pleciona z
płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa,
półpętlowa) o różnych wielkościach oczek.
1.2.3. Siatka pleciona ślimakowa.
Siatka o oczkach kwadratowych pleciona z płaskich spirali wykonanych z drutu okrągłego.
1.2.4. Stalowa linka usztywniająca.
Równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową.
1.2.5. Wysokość ogrodzenia.
Odległość pomiędzy poziomem terenu, a najwyższym punktem ogrodzenia.
1.2.6. Pozostałe określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i ST00.00.00
1.2.7. W ogrodzeniu należy zamontować bramę wjazdową wraz z furtką o wym. 280 cm x
205 cm.
2.

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
OO.OO.OO „Wymagania ogólne”.
2.1.
Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są:
- siatki metalowe,
- liny stalowe,
- słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe,
- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
2.2.
Wymagania dla
materiałów
2.2.1. Siatki metalowe
2.2.1.1. Siatka pleciona ślimakowa
Siatka pleciona ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN83/5032-02 [40],
podanym w tablicach 1 i 2.
Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do
25 m.
Odchyłki długości nie powinny przekraczać ± 0,1 m dla wielkości 30 oraz ± 0,2 m dla siatek
wielkości
od 40 do 70.
Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala
powinna być
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez
połączenie
spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w
odległości co
najmniej 30% wymiaru boku oczka.
Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z
dala od
materiałów działających korodująco.
Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 według PN-M-80026.
Dopuszcza się

pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.
Wytrzymałość
drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się wytrzymałość
od 412 do
588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inżyniera.
Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna średnica drutu i masa siatki plecionej
ślimakowej według BN-83/5032-02

Wielkość

Nominalny wymiar oczka

Nominalna

Orientacyjna

Wymiar boku Dopuszczalne średnica drutu
masa 1 m2
oczka
odchyłki boku
mm
siatki kg
oczka
2,0
1,9
30
30
± 2,1
2,2
2,4
2,3
2,6
2,2
1,8
2,1
40
40
± 2,8
2,4
2,2
2,5
2,4
2,6
2,0
1,2
2,5
1,8
2,7
2,2
50
50
± 2,8
2,8
2,3
2,9
2,5
3,0
2,7
3,1
2,8
3,2
2,9
2,5
1,4
2,8
1,7
2,1
60
60
± 3,4
3,0
4,9
3,5
5,0
4,0
3,0
1,8
70
70
± 3,4
3,5
2,4
4,0
3,0
Odchyłki prostopadłości kształtu boków oczka nie powinny przekraczać ± 10o.
siatki

Tablica 2. Szerokość siatki plecionej ślimakowej dostarczanej przez producenta, według BN83/5032-02
Wielkość
Szerokość siatki, mm (w wykonanym ogrodzeniu jest to
siatki
wysokość siatki)
30 od 40 do
1500
1750
1500
1750
70
2000 2250
2500
Uwagi do tablicy 2:
1. Szerokość siatki mierzy się łącznie z wystającymi końcami drutów.
2. Dopuszczalne odchyłki szerokości siatki nie powinny przekraczać
± 0,6 długości boku oczka
3. Po porozumieniu między producentem i odbiorcą dopuszcza się
wykonanie siatek o innych szerokościach
Najmniejsza nominalna średnica drutu w siatce powinna wynosić 2 mm. Odchyłki średnic
drutów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Tablica 3. Odchyłki średnic drutów w siatce plecionej ślimakowej, według PN-M-80026
Nominalna średnica
Dopuszczalna odchyłka drutu
drutu, mm
ocynkowanego, mm
od 2,0 do 3,0
+ 0,08
- 0,03 +
od 3,1 do 4,0
0,10
- 0,04
Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyższą dokładnością
ocynkowania, określoną zgodnie z PN-M-80026 (tablica 4).

Tablica 4. Grubość powłoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej ślimakowej,
wg PN-M-80026
Średnica drutu, mm
Minimalna ilość cynku, g/m2
od 2,0 do 2,5 od
70
2,51 do 3,6 od
80
3,61 do 4,0
90
Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 na żądanie odbiorcy, ma
obowiązek wystawić zaświadczenie zawierające m.in. wyniki przeprowadzonych badań, w
tym sprawdzenia grubości powłoki cynkowej według PN-M-80006.
2.2.2. Liny stalowe
Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom
określonym przez
PN-M-80201 i PN-M-80202.
Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny
krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce
drutów
powinny być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca
łączenia przez
lutowanie lub zgrzewanie nie powinny być kruche i posiadać zgrubienia i ścienienia.
Odległość
między poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna
być
mniejsza niż 500-krotna średnica splotki.
Wymiary i własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom określonym
w tablicy 6.
Tablica 6. Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202 i PN-M80201
Nominaln
a
średni
ca
liny,
mm2,5
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0

Odchyłka Średnica Przybliżo Nominalna obliczeniowa siła
nominalne drutu, na masa zrywająca linę w niutonach (N),
j
1 m liny, dla
mm
średnicy
nominalnej wytrzymałości drutu
kg
liny,
na 1400 | 1600 | 1800
%+7; -1
0,8
0,030
4920
5630
6330
+7; -1
0,038
6230
7120
8010
0,9
+6; -1
0,047
7680
8780
9880
1,0
+6; -1
0,068
11000
12600
14200
1,2
+6; -1
0,080
13000
14800
16700
1,3
+6; -1
0,104
17200
19600
22100
1,5
+6; -1
0,119
19600
22400
25200
1,6

Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. Dopuszcza
się
miejscowe zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające następujących wartości
dopuszczalnej
odchyłki dla średnicy drutu:
średnica od 0,8 do 1,0 mm
odchyłka
± 0,04 mm
od 1,0 do 1,5 mm
± 0,05 mm
od 1,5 do 1,6 mm
± 0,06 mm
Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co
najmniej: średnica drutu
od 0,61 do 0,8 mm
ilość cynku 80 g/m22
od 0,81 do 1,0 mm
100 g/m2
od 1,01 do 1,2 mm
120 g/m2
od 1,21 do 1,5 mm
150 g/m2
od 1,51 do 1,9 mm
180 g/m .

Do każdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201, na żądanie odbiorcy, powinno być
dołączone zaświadczenie wytwórcy z protokołem przeprowadzonych badań, w tym
sprawdzenia siły zrywającej linę i jakości powłoki cynkowej.
Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z dala od
substancji działających korodująco.
Za zgodą Inspektora nadzoru, zamiast liny stalowej, można stosować drut stalowy okrągły
średnicy od 3 do 4 mm, ocynkowany, odpowiadający wymaganiom PN-M-80026.
2.2.2.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo o
kształcie kwadratowym lub prostokątnym względnie z kształtowników: kątowników,
ceowników (w tym:
48

częściowo zamkniętych) i dwuteowników, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub
wskazaniami
Inspektora nadzoru.
Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków należy przyjmować zgodnie z tablicami od
7 do 13.
Tablica 7. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco według PN-H-74219
Średnica

Dopuszczalne odchyłki,
%
zewnętrzna,
ścianki,
średnicy
grubości
kg/m
mm
mm
zewnętrznej ścianki
± 1,25
± 15
51,0
od 2,6 do 12,5 od od 3,10 do 11,9
54,0
2,6 do 14,2 od od 3,30 do 13,9
57,0
2,9 do 14,2 od od 3,87 do 15,0
60,3
2,9 do 14,2 od od 4,11 do 16,1
63,5
2,9 do 16,0 od od 4,33 do 18,7
70,0
2,9 do 16,0 od od 4,80 do 21,3
76,1
2,9 do 20,0 od od 5,24 do 27,7
80,0
2,0 do 5,0 od 3,2 od 3,84 do 9,24
82,5
do 20,0 od 3,2 do od 6,26 do 30,8
88,9
20,0 od 3,6 do od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2
101,6
20,0
Grubość

Masa 1 m,

Tablica 8. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220
Średnica
zewnętrzna,
mm
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5

Grubość
ścianki,
mm
od 2,9 do 5,6
od 2,9 do 8,0
od 2,9 do 10,0
od 7,1 do 10,0
od 7,1 do 10,0

Dopuszczalne odchyłki,
%
średnicy
grubości
kg/m
zewnętrznej ścianki
od 3,44 do 6,27
± 1,0
± 15
od 3,65 do 9,04
od 3,87 do 11,60
od 9,34 do 12,40
od 9,90 do 13,20
Masa 1 m rury

2.2.2.2.
Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej
zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek,
pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek
wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane
jest, aby rury były dostarczane o:
- długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10
mm,
- długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej
3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55,
R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w
opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane
indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych)
lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na

rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer
wytopu.
2.2.2.3.
Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna
ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN89/1076-02

Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 15, a pomiar
tej grubości powinien odpowiadać zaleceniom PN-H-04623.

Tablica 15. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji
atmosferycznej, wg BN-89/1076-02
Agresywność korozyjna
Minimalna grubość powłoki, µm,
atmosfery
przy wymaganej trwałości w latach
wg PN-H-04651
10
20
Umiarkowana
120
160
Ciężka
160 M
200 M
M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona
wykazywać widocznych wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od
podłoża.
2.2.3. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro”
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego
montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być
sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być
B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Beton powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z
ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712.
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących
rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250.
Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010.
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inżyniera. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na
budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek.
Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać
postanowieniom PN-B-03264.
3. Sprzęt.
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
podano w B 00.00.00 OST „Wymagania ogólne”.
3.2.Sprzęt do wykonania ogrodzenia Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie,
przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi,
wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i
wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew.
wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania
fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy,
itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.
4. Transport.
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu
podano w B 00.00.00 OST „Wymagania ogólne”.
4.2.Transport materiałów Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
Siatkę bezwęzełkową ciężką z tworzyw sztucznych należy przewozić powszechnie
stosowanymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach
drewnianych, metalowych lub w kręgach. Liny należy przewozić w warunkach nie
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wpływających na zmianę własności lin. Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi
środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii
rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Kształtowniki można przewozić dowolnymi
środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki wiąże się drutem stalowym lub taśmą
stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 mm od końców. Drut i taśma użyta do
wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która gwarantuje, że w
czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie należy
używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku
ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je zabezpieczyć
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest
ostrożność, ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy
uderzeniach. Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach
zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku
stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
5. Wykonawstwo.
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B 00.00.00 OST „Wymagania ogólne”.
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń
Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano ustaleń dotyczących wykonania ogrodzenia
lub
pewnych jego elementów, to ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki:
a)w zakresie wysokości ogrodzenia
Podstawowa wysokość ogrodzenia wynosi 4,10
m.
b) w zakresie szczelności ogrodzenia
Ogrodzenie powinno stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich gatunków zwierząt
występujących w danym rejonie. W tym celu wielkość oczek ogrodzenia powinna być taka,
aby uniemożliwiała przedostawanie się zwierząt na teren boiska.
Ogrodzenie powinno dokładnie przylegać do terenu. Spód ogrodzenia nie powinien być
położony wyżej niż 5 cm nad terenem.
c) w zakresie trwałości ogrodzenia
Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym
metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki
cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inżyniera
Ogrodzenie powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub
potrzeby demontażu na przewidywanych przejazdach awaryjnych.
5.2.
Zasady wykonania ogrodzeń
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres
robót
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w
terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:
- wykonanie dołów pod słupki,
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
- ustawienie słupków,
- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej).
5.3.
Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektora nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod
słupki
powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a
głębokość od
0,8 do 1,2 m.
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły
pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału
odcinków prostych na mniejsze odległości:
a) dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, Ŝe przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m - po ok. 3
m, Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.
5.4.
Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w
betonie
ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i
dostarczane
do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, słupki
betonowe mogą
być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.2.3. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy
podeprzeć
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia słupka
w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
niższa od 10oC - po 14 dniach.
5.5.
Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur
powinny
mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, onarożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie
większym od 15 należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami
wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o.
Zamiast ukośnych słupków wspierających, można przy ogrodzeniowych słupkach
żelbetowych zastosować, za zgodą Inspektora nadzoru, bloczki oporowe (betonowe lub
kamienne) osadzone w czasie ustawiania słupka w dole. Słupki do siatki ogrodzeniowej
powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez posiadanie
odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe,
narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.
5.6.
Rozpięcie siatki ogrodzeniowej
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki
(druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków.
Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane
(np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym
drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać
nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko
między słupkami. Linki napina się wyciągarkami
względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one
ujemnie na
słupki narożne lub bramowe.
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za
pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np.
kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej
należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta
sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.
Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę metalową, a do
linek -zwykle kawałkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inżyniera, siatka z tworzywa
sztucznego może być przymocowana tylko do dwóch linek: górnej i dolnej.
6. Kontrola jakości.
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B 00.00.00 OST „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenie o
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i
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przedstawić
ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN)
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą:
- siatki ogrodzeniowe,
- liny stalowe,
- rury na słupki. Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca
należą materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor
nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3.
Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania
robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 17.
Tablica 17. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producenta
Ocena
wyników
badań
1 Sprawdzenie od 5 do 10
Powierzchnię zbadać Wyniki
powierzchni badań z
uzbrojonym okiem. Do być zgodne z
wybranych
ew. sprawdzenia
wymaganiami
losowo
głębokości
punktu 2.3.
tów w każdej wad użyć dostępnych
dostarczanej
narzędzi (np. liniałów z
partii wyrobów czujnikiem, suwmiarek,
liczącej do
mikrometrów, itp.)
1000
2
Sprawdzenie elementów
Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami
wymiarów
pomiarowymi lub
sprawdzianami

Lp.

Rodzaj
badania

Liczba badań

Opis badań

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 6.3.2. Kontrola w
czasie wykonywania ogrodzenia W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
e) poprawność ustawienia słupków,
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej. 6.4.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami
robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w B 00.00.00 OST „Wymagania
ogólne”.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia,
8. Odbiór robót.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w B OO.OO.OO
OST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
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projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji według pkt 2 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zostały określone w B 00.00.00 OST.
"Wymagania ogólne".
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz
materiałów pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.

