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- SST-05 B.05.00.00 – Ogrodzenie, urządzenia sportowe – CPV 45340000-2 

Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1 

- SST-06 B.06.00.00 – Nawierzchnia z kostki betonowej - CPV 45233000-9 

- SST-07 B.07.00.00 – Zieleń i trawniki - CPV 45112710-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA- STO 

 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY, KONTROLI I 

ODBIORU 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO ) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego  sportowego wraz z ogrodzeniem. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie 

z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

SST-01 B.01.00.00 – Roboty ziemne – CPV 45100000-8 

SST-02 B.02.00.00 – System odwadniający boisko – drenaż – CPV 45111240-2 

SST-03 B.03.00.00 – Podbudowa pod nawierzchnię – CPV 45100000-8 

SST-04 B.04.00.00 – Nawierzchnia poliuretanowa 

SST-05 B.05.00.00 – Ogrodzenie, urządzenia sportowe – CPV 45340000-2 

Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1 

SST-06 B.06.00.00 – Nawierzchnia z kostki betonowej - CPV 45233000-9 

SST-07 B.07.00.00 – Zieleń i trawniki - CPV 45112710-5 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 

traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.3.1. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.3.1.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

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

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



 

 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających sie na całość użytkowa. 

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

religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

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

1.3.1.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

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

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

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

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

odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

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

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

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

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

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

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

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

przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

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

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda 

montażu – także dziennik montażu. 

1.3.1.11. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.3.1.12. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 



 

 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.3.1.13. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

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

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

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkowa. 

1.3.1.15. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 

usunięcia po ich zakończeniu. 

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

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

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

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

odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

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

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

340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

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

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2.Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniający podział na dokumentacje projektowa: 

dostarczona przez Zamawiającego i sporządzona przez Wykonawcę. 



 

 

1.4.3.Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z 

dokumentacja projektowa i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na 

niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

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

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające 

na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując sie do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 

dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru. 

1.4.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

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



 

 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadając za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie gruntu, materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednia odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

1.5.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.1.Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 



 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan 

określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 

przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 



 

 

3. SPRZĘT 

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

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna 

obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 



 

 

realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia 

robót, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz 

zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 

terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), sposób oraz 

formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków 

transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i 

procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich 

częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 



 

 

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

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

wytypowane do badan. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi 

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

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo 

oprze sie wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa 

i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.posiadaja deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 



 

 

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3.znajduja sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

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

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. 

[2] Dokumenty laboratoryjne 

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

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

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

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

pozwolenie na budowę, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

operaty geodezyjne, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 



 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie z warunkami umowy 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 

1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 

1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 

oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

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

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71póz. 838 z późniejszymi 

zmianami). 

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

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48póz. 401). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

 
I. ROBOTY ZIEMNE -  kod CPV 45100000-8 

 
1.       WSTĘP 
1.1     Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizowania 

ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie. 

1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót ziemnych i obejmują :  

• zdjęcie warstwy humusu i zeskładowanie części na odkładzie  

• wykonanie wykopu  

• wywóz nadmiaru ziemi na odległość 15 km 

1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0  

 

2   MATERIAŁY 
Ogólne zasady podano w STO "Wymagania ogólne" 

 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 

Do wykonania robót ziemnych oraz usunięcia ziemi należy używać: 

• narzędzia ręczne ( łopata , szpadel , kilof ) 

• taczki   

• samochody samowyładowcze 

• koparki przed , lub podsiębierne 

• spychacz gąsienicowy 

• równiarki lub spycharki uniwersalne; 

• walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 

Sprzęt stosowany do prac ziemnych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora 

 

4.   TRANSPORT 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 



 

 

5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/8932-02. 

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 

realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 

robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 

wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego; 

5.3.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie 

terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w 

celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 

najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien 

być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób 

zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 

geodezyjne związane z: 

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 

— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 

— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 

5.4.Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 

stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 

zmianami). 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. 

takich jak: 

— wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją; 
— „rozpompowanie” warstwy wodonośnej; 

— zmiana kierunków przepływu wód gruntowych; 

— zwiększenie współczynnika filtracji gruntów; 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód 

z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 

Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 



 

 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru 

celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.5.Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów 

lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących 

zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi 

instytucjami. 

5.6.Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże 

uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu 

podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%. 

5.7.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeśli po wykonaniu 

robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 

przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem 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. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i 

ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.8.Podsypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki 

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót; 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 

i śmieci; 

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

·  0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami; 

·  0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 
— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 

— sprawdzenie przygotowania terenu; 

— kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 

— sprawdzenie wymiarów wykopów; 

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 

— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 



 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  robót ziemnych jest : 

• dla wykopów                          m3   
 

• dla zasypań wykopów           m3            
 

• dla humusu                             m² 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Poszczególne etapy robót ziemnych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym  z Inspektorem Nadzoru 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STO 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I  
-  Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III 

-  Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych 

-  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

-  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne. 

-  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

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

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

-  BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze. 

-  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. SYSTEM ODWADNIAJĄCY – DRENAŻ -  kod CPV 45111240-2 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania warstw 

odsączających i drenażu dla realizacji ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonania warstw 

odsączających i drenażu boisk. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 

podanymi w ST0 ,,Wymagania ogólne"  

Sieć kanalizacyjna -układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami z 

odprowadzeniem ścieków do wylotów kanałów deszczowych do odbiorników; 

Kanał -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych lub ścieków; 

Rura drenarska -kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 

odbiornika; 

Studzienka rewizyjna -przeznaczona do kontroli prawidłowego działania instalacji; 

Studnia chłonna – wykop jamisty lub studzienka z kręgów, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i 

wchłaniania jej przez podłoże gruntowe. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 

„Wymagania ogólne"  

1.6.Dokumentacja robót 
Dokumentację robót stanowią: 
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); 

b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje); 

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy 

oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych; 

 

2.MATERIAŁY 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsączających jest żwir płukany i 

piasek. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST0 „Wymagania ogólne" 

 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne"  



 

 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania. 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- Równiarek; 

- walców statycznych; 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych; 

Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- Żurawi budowlanych samochodowych; 

- koparek; 

- koparek chwytakowych; 

- spycharek kołowych; 

- sprzętu do zagęszczania gruntu; 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne"  

4.2.Warunki dostawy 
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość – 

określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien: 

- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa; 

- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót; 

- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonanych przez 

producenta; 

- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej ilości 

kruszywa, zawierającej następujące dane: 

a) nazwę i adres producenta; 

b) datę i numer kolejnych badań; 
c) oznaczenie wg PN-B-06712; 

d) ilość kruszywa; 

e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 
4.3.Transport 
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy 

przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 

4.4.Składowanie kruszywa 
Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 

zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. 

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

4.5.Rury PVC 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą 
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 

ładowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem 

wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 



 

 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana 

szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 

szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z 

PVC. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja systemu odwadniającego boisko. 

5.2.Przygotowanie podłoża 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 

oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na 

każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 

wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i 

konserwować przez cały czas trwania robót. 

5.3.Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest 

segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 

właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi wg 

normy próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 

gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczania 

wg normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 

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

wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 

gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody 

i równomiernie wymieszać. 
5.4.Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót. W celu zachowania 

prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu 

kanału w kierunku przeciwnym do spadu. 

 

 



 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST0 „Wymagania ogólne" 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 

6.3.Kontrola kruszywa 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodności z 

wymaganiami ST na podstawie: 

- rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy każdej zmianie położenia 

złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru; 

- rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa; 

- rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy dotyczących reaktywności 

alkalicznej; 

-atestu (zaświadczenia o jakości); 

- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa; 

- dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 

Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 

6.4.Badania w czasie robót 
- szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej. 

Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrowąłatą, zgodnie z BN68/8931-04 i nie mogą przekraczać 2cm; 

- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Różnice między rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -1cm i 

-2cm; 

- oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/-5cm; 

- grubość warstwy wg rysunków z tolerancją ±1 cm; 

- wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od 1; 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST0 „Wymagania ogólne"  

7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej i warstwy zasypowej. 

Jednostką obmiarową drenażu jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. 

Jednostką obmiarową studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego 

urządzenia dla każdego typu. 

Jednostką obmiarową studni chłonnej jest -szt. (sztuka) określonego wymiaru. 

Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni chłonnych. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST0 „Wymagania ogólne"  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2.Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa; 

- Dziennik Budowy; 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 



 

 

- dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, 

stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane 

określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 

8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową 
i z opadów atmosferycznych, 

- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności), 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi; 

- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

- szczelności przewodów i studzienek, 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

- izolacji przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości montażu, szczelności . 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 

Dziennika Budowy. 

8.3.Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 
jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

- protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST0 „Wymagania ogólne" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE -  kod CPV 45100000-8 
 

1. CZĘSC OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w trakcie realizacji 

ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska. 

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 

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

1.4.3. Określenia pozostałe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST0 „Wymagania ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 

albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

p) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki, 

r) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, w miejscach 

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

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne"  

4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

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

 



 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 „Wymagania ogólne"  

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na boisku. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa powinna być odpowiednio zagęszczona. 

5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, /a zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, 

to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST0 „Wymagania ogólne"  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uziarnienie mieszanki 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 

być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu. 

6.3.2. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 

PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną. Zagęszczenie 

podbudowy należy sprawdzać według BN- 77/8931-12. 

6.3.4. Właściwości kruszywa 

Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Zamawiającego. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm. -5 cm. 

6.4.2. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 



 

 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. 

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ±0,5 %. 

6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm, -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +5 cm. 

6.4.5. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości proj. o więcej niż + 10%. 

6.4.6. Nośność podbudowy 

Nośność podbudowy można badać płytą uciskową. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0 „ Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy 

 

8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST0 „ Wymagania ogólne".  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST0 „ Wymagania ogólne". 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

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

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. (lub odpowiadające im normy EN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i ułożenia 

nawierzchni w trakcie realizacji ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem nawierzchni 

sportowej  

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 

podanymi w ST0 ,,Wymagania ogólne"  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0 „Wymagania ogólne" 

 

2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST0 „Wymagania ogólne”  

2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa  
Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR. 

2.2.1. Charakterystyka nawierzchni 
Wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubości 

warstwy 16 mm, wymagająca podbudowy betonowej lub warstwy elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, 

kruszywa oraz poliuretanu) lub asfaltobetonowej.  

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze – odwodnienie powierzchniowe - drenaż.  
2.2.2. Charakterystyka podłoża  
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki 

mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń 
organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć). 
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się 
warstwy górnej. Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym, osadzonym na ławie betonowej. 

Wody opadowe będą odprowadzane poprzez drenaż. 
2.2.3. Charakterystyka podbudowy 
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm 

- warstwa elastyczna gr. 3,5cm 



 

 

- warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5  cm 

- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 15 cm 

- piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 15 cm 

- grunt rodzimy 

- (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)  

Uwaga: 
W przypadku stwierdzenia gruntów słabonośnych należy przewidzieć wymianę gruntu. 

 

3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 „Wymagania ogólne"  

Do układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne”  

 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Nawierzchnia powinna być stosowana zgodnie z instrukcjami producenta. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST0 „Wymagania ogólne" 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST0 „Wymagania ogólne" 

7.2.Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
·  Równości nawierzchni. 

·  Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 

·  Grubości nawierzchni. 

·  Technicznych dokumentów kontrolnych : 

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni 
1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB 

lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

3. Atest PZH. 

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
 

 



 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST 0 „Wymagania ogólne" 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni sportowych z 

tworzyw sztucznych 

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości połączenia nawierzchni 

sztucznych 

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – Specyfikacja (lub odpowiadające im 

normy EN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V.  OGRODZENIE, URZĄDZENIA SPORTOWE – CPV 45340000-2 
OBRZEŻA BETONOWE – CPV 45212221-1 
 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

ogrodzenia, wyposażenia sportowego oraz obrzeży betonowych dla ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego 

w Pęckowie 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

ogrodzeń oraz obrzeży betonowych związanych z budową boiska sportowego. 

Roboty wchodzące w skład SST 

- Ogrodzenie – CPV 45340000-2 

- Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1 

- Dostawa i montaż urządzeń sportowych 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” 

Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie powierzchnię 
boisk od terenów nie przeznaczonych do sportu. 

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. 

Stalowa linka usztywniająca -równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową. 
Wysokość ogrodzenia -odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. 

Sprzęt sportowy do montażu na boisku - słupki , tablice, bramki , siatki , wieszaki antenki , tuleje do mocowania 

konstrukcji , konstrukcje mocujące. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0 „Wymagania ogólne” 

 

2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST0 „Wymagania ogólne”  

 



 

 

3.SPRZĘT 
Montaż elementów ręcznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 "Wymagania ogólne"  

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 „Wymagania ogólne". 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0 "Wymagania ogólne" 

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 

robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 

wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

konstrukcyjnych; 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego; 

5.3.Wykonanie ogrodzenia 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. W zależności od wielkości robót, 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
-wykonanie dołów pod słupki; 

-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki; 

-ustawienie słupków (metalowych); 

-wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego); 

-wykonanie bram i furtek. 

5.4.Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor 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 1,0 do 1,1 m. 

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. 

Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 



 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w 

dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia 

betonu słupek nalewy 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 10°C – po 14 dniach. 

5.6.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, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° należy 

zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami regulowanymi śrubą 
rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°. 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. 

5.7.Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Zgodnie z instrukcja producenta. 

5.8.Wykonanie bram i furtek 
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inspektor Nadzoru. 

Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 

5.9. Wyposażenie boiska 
5.9.1. Piłka nożna i piłka ręczna: 

Bramki aluminiowe, montowane w tulejach, siatki do bramek - Ilość: 2 szt. (montaż wg zaleceń producenta, 

zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 

5.9.2. Koszykówka: 

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz uchylna, siateczka do 

obręczy (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa) 

Komplet tablic zewnętrznych do gry w koszykówkę - Ilość: 1 zestaw. 

5.9.3. Siatkówka i tenis: 

Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, 

Siatka całosezonowa (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa) 

Ilość: 1 zestaw. 

Uwaga: 
Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykówki i zestaw do piłki siatkowej - z 

regulacją wysokości. 

 

6.KONTROLA ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0 „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 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 i kształtowniki na słupki; 

-drut spawalniczy; 



 

 

-pręty zbrojeniowe; 

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. 

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,  

g) poprawność wykonania bram i furtek,  

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone należy dokładnie oczyścić z zgorzeliny, 

odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów; 

b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; 

do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze; 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, 

zgodnie z PN-M-06515; 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem; 

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 wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb. 

Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z dokumentacją 
projektową i pomiarami w terenie. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST0 ”Wymagania ogólne”. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 

wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne 



 

 

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

BN-80/6366-02 Siatki metalowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ – KOD CPV 45233000-9 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach budowu ogólnodostępnego 

boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 

t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący sie kształtem, który umożliwia wzajemne 

przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO 

„Wymagania ogólne”  

2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - wymagania 

1. odmianę: 
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4 mm, 

2. barwę: 
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 

4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) c) grubość: 60mm lub 80 mm 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 

wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 

wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 

oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 



 

 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 

chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 

 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania 

na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z sola odladzająca w warunkach mrozu 

 

Lp.                      Cecha Załącznik 

normy 

                          Wymaganie 

 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów 

kostki                <100 mm 

grubości             ≥100 mm 

    C Długość  Szerokość  Grubość 
 

   ±2            ± 2              ±3 

   ±3            ± 3              ±4    

Różnica pomiędzy 

dwoma pomiarami 

grubości, tej samej 

kostki, powinna być 
≤3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki 

> 300 mm), przy długości 

pomiarowej 

                                       300 mm 

                                        400 mm 

    C                     Maksymalna (w mm) 

        wypukłość                                 wklęsłość 
               1,5                                           1,0 

                2,0                                           1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

    D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m², 

przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m² 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

     F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 

pojedynczy wynik ≥ 2,9MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 

długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 

wytrzymałość) 
     F Kostki mają zadowalającą trwałość (wytrzymałość) 

jeśli spełnione są wymagania pkt. 2.2 oraz istnieje 

normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 

oznaczenia H normy) 

  G i H     Pomiar wykonany na tarczy  

Szerokiej ściernej, wg zał. 

G normy – badania 

podstawowe ≤ 23 mm 

 Böhmego, wg zał. H 

normy – badanie 

alternatywne  

≤20 000mm³/5000mm² 

2.5 Odporność na poślizg / 

poślizgnięcie  

     I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 

szlifowana lub polerowana – zadowalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/ poślizgnięcie – należy 

zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 

zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 

tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd        J  a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 



 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

Tekstura  

 

 

 

 

Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały element) 

      J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 

odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 

we właściwościach surowców i zmianach warunków 

twardnienia nie są uważane za istotne 

 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 

światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawa 

cementowo-piaskowa nie może odbarwiać kostek). Zaleca sie stosowanie stabilnie barwiących zaczyn cementowy 

w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 

barwienia: sadz i barwników organicznych). 

2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 

podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 

gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody 

odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 

b) do wypełniania spoin 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3 

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112  

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
a) krawężniki betonowe 

b) obrzeża betonowe 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
a) pod chodniki 10cm pospółki 

b) pod wjazd 20cm tłucznia 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać sie: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 

d) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). 

e) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzina 

elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 



 

 

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 sie i uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”  

5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być nie wysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowę 
lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami Koryto musi mieć skuteczne 

odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują: 
• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ułożenie kostek z ubiciem, 

• zasypka spoin piaskiem 

• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

• pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 

dokumentacja projektowa. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca sie ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 

prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 

być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a następnie rozściela sie 

na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodno cementowego 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 sie 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, lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-

piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ja polać woda w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość 
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 

m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 

cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 

fragmencie robót zaleca sie stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 



 

 

Układanie ręczne zaleca sie wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 

kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca sie wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 

mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymagana dokładnością. Kostka do 

układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 

przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 

każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 

siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa sie około 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych 

obok urządzeń  infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 

mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 

fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia sie kostka 

cięta, przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). 

Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 

około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 

ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce 

piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypka. 

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłona z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5mm. W przypadku 

stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 

kostek tworzyły z osia drogi kat 45o, a wierzchołek utworzonego kata prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 

odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 

po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa 

cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć warstwa wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm 

i utrzymywać ja 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) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i 

można oddać do użytku. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 

 

Tablica 2.  

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
 

Wartości 

dopuszczalne 



 

 

1 Sprawdzanie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01[10] 

2 Sprawdzanie obramowania nawierzchni  Wg OST,  norm, wytycznych wymienionych w pkt. 5.4 

3 Sprawdzanie obramowania nawierzchni Wg OST D- 08.01.01a [17]; D- 08.01.02 [18]; D- 08.03.01 [19]; 

D- 08.05.00 [20] 

4 Sprawdzanie podsypki (przymiarem 

linowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: 

grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu z 

dokumentacją projektową i 

specyfikacją 

Wg pkt. 5.6 ; odchyłki od 

projektowanej grubości ±1cm 

5 Badania wykonywania kostki nawierzchni z : 

 a)    zgodność z dokumentacją 
projektową  

Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 

                   - 

            

 b)    położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjne) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

 Przesunięcie os osi 

projektowanej do 2 cm 

 c)    rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Odchylenia : + 1 cm; - 2 cm 

 d)    równość w profilu podłużnym 

(wg BN-68/8931-04 [8] łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e)    równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzoną łatą 
profilową z poziomicą i 

pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem 

linowym względnie metodą 
niwelacji 

Jw. Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm  

 f)   spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 

projektowej do 0.3% 

 g)    szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

linowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 

projektowej do ±5 cm 

 h)    szerokość i głębokość 
wypełniania spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar przymiarem 

linowym po wykruszeniu dług. 

10 cm)  

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pkt. 5.7 5 

 i)    sprawdzanie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

projektowej lub decyzji 

inżyniera 

 

6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 

tablicy 3. 

 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 

krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzanie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, 



 

 

kolorów kostek, pękań, plam, 

deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi 

co 25 m i w punktach 

charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 2 lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 
Co 25 m i we wszystkich pkt. 

Charakterystycznych (wg metod i 

dopuszczalnych wartości podanych w 

tab. 2 lp. od 5c do 5g 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 

nawierzchni pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 

ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z 

dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne”  

 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan 

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łata. 



 

 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (STO) 

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10. D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

11. D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

12. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 

13. D- 04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi 

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 

16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

17. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych 

18. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych 

19. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

20. D-08.05.00 ścieki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. ZIELEŃ I TRAWNIKI  KOD CPV 45112710-5 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem trawników w ramach budowy ogólnodostępnego boiska 

wielofunkcyjnego w Pęckowie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Nasadzenia i trawnik przewidziano w. planu zag. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami rośliny. 

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

definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne”  

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO „Wymagania ogólne”  

2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

nieprzekraczających 2 m wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 

wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 

osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent 

do wyrobu kompostu - PN-G-98011  

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 

oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w 

okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba. 

2.4. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mięć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania 

2.5. Nawozy mineralne 



 

 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 

potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 

przechowywania. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne”  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”  

5.2. Trawniki 
 Proponuje sie wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne użytkowanie. 

Przygotowanie mieszanki 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego gatunku przez 

wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich cech, które mogą zapewnić 
trwałości i właściwy wygład. Ustalając liczbę nasion przypadających na jednostkę powierzchni przyjmuje sie, że 

na jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. Zakłada sie iż teren trawiasty Bedzie użytkowany w 

sposób intensywny i dlatego spełniać powinien najwyższe normy wysiewu. 

Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie wszystkie nasiona zdolne 

są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować się zanieczyszczenia. 

Pora siewu 
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpowiednia ilość ziemi 

urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające warunki 

do wysiewania nasion traw występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim. 

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

trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnie trawnika uwałować lekkim wałem, którego celem powinno 

być wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie, którego powstały nierówności. Należy wykonać ta czynność na 

glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracając końce liści na długość 2 cm. 

Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostałe terminy koszenia 

powinny odbywać sie regularnie, kiedy wysokość trawy przekracza 8 cm. 

5.3. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni trawnika, gdy 

wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego wałowania jest wyrównanie powierzchni gleby, na której 

najczęściej powstają niewielkie nierówności. Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie 

wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko końce liści 

o 1, 5- 2cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach. Koszenie powinno być 
regularne, (gdy trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające sie na trawniku chwasty trwałe w pierwszym 

okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach wzrostu 

traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilość ściółki 



 

 

ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw 

i wytwarzania rozłogów. Po każdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość 
trawy skoszonej. Należy ja żebrać, ponieważ powoduje ona zżółkniecie trawnika i może być przyczyna gnicia 

liści. Pamiętać należy również o aeracji. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne”  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” . Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z 

dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne”  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZNE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 


