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ST-00.00.00 Wymagania ogólne
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B-02.01
B-02.02
B-04.06
B-03.02
B-04.03
B-05.00
B-06.00
E-01.01
I-02.01

Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
Korytowanie
Warstwa odsączająca
Podbudowa z kruszywa łamanego
Nawierzchnia mineralna ceglana
Krawężniki i obrzeża betonowe
Nawierzchnia bezpieczna
Osprzęt sportowy
Ogrodzenie
Instalacje elektryczne
Instalacja wodociągowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00.00

Wymagania ogólne

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)
45100000-8
45212200-8
45233300-2
45233200-1
45233253-7
37410000-5
45342000-6
45310000-3
45332200-5

Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
Wznoszenie ogrodzeń
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:
„Kort tenisowy Drawsko”.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:

1.4.

ST-00.00.00

Wymagania ogólne

B-01.02
B-01.03
B-02.01
B-02.02
B-04.06
B-03.02
B-04.03
B-05.00
B-06.00
E-01.01
I-02.01

Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
Korytowanie
Warstwa odsączająca
Podbudowa z kruszywa łamanego
Nawierzchnia mineralna ceglana
Krawężniki i obrzeża betonowe
Nawierzchnia bezpieczna
Osprzęt sportowy
Ogrodzenie
Instalacje elektryczne
Instalacja wodociągowa

Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót;
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni;
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót;

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania;
Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania
nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy;
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową i ST.

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.

1.5.2.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby były zawarte 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 powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty z tym związane – wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4.

Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym 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.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach
określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.5.5.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca jest zobowiązany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania;
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

1.5.6.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia;
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko;

- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania – jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej;
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający;
1.5.8.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane 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.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.

2.2.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

2.2.1.

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 Zamawiającemu wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

2.2.2.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiającemu.

2.2.3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

2.2.4.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę.

2.2.5.

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.

2.2.6.

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 odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.

2.2.7.

Wykonawca nie będzie – za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.

2.2.8.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.

Inspekcja wytwórni materiałów

zgodna

z

wszelkimi

regulacjami

prawnymi

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku,
gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące
warunki:
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.6.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez
Zamawiającego – w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt – po akceptacji Zamawiającego – nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie
przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną – jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
grozbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Zasady kontroli jakości robót

6.1.1.

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

6.1.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

6.1.3.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.

6.1.4.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.1.6.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7.

Zamawiający 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 badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

6.1.8.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.2.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5.

Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów materiałów źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie
Wykonawca.

6.6.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
b)
Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną – w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta
na dostawę i nawierzchni syntetycznej.

6.7.

Dokumenty budowy

6.6.1.

Dziennik budowy.
a)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
b)

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim, bez przerw.
c)
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
d)
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
- uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót;
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;
- uwagi i polecenia Zamawiającego;
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu;
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót;
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót;
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał;
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
- inne istotne informacje o przebiegu robót;
e)
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
f)
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

budowy

Wykonawca

podpisuje

z

g)
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
h)
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Zamawiającego.
6.6.2.

Dokumenty laboratoryjne.

6.6.3.

Pozostałe dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego;
b) protokoły przekazania terenu budowy;
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoły odbioru robót;
e) protokoły z narad i ustaleń;
f) korespondencja na budowie;
6.6.4.

Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiór częściowy;
c) odbiór ostateczny;
d) odbiór pogwarancyjny;

8.1.1.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w
robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod
nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2.

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Zamawiający.

8.1.3.

Odbiór ostateczny robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
a)

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Zamawiającego.

b)
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru
dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.
c)
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
d)
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
e)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
f)
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy;
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew
uzupełniające lub zamienne);
- recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów;
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST;
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST;
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST;
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
g)
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
h)
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w dokumentacji
projektowej.

9.2.

Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione
w kosztorysie.

9.3.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót;
b) ustawienie tymczasowego
bezpieczeństwa ruchu;

oznakowania

i

oświetlenia

zgodnie

z

wymaganiami

c) opłaty/dzierżawy terenu;
d) przygotowanie terenu;
e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu;
f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;
9.3.2.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł;
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego;

9.3.3.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2.

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01.02

Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45111200-0
(Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-01.02 są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie w ramach:
- przygotowanie terenu pod budowę
- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń sportowych
- wykopy pod ławy pod obrzeża i krawężniki
- wywóz nadmiaru urobku

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2.

Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją będzie grunt
wydobyty z wykopu.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2.

Sprzęt
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu
mechanicznego:
- koparka
- spycharka
- ubijak do zagęszczania
- zagęszczarka
Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu – za zgodą Zamawiającego.

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

4.2.

Transport materiałów
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka
stosowane będą samochody samowyładowawcze – wywrotki. Użyte środki transportu muszą
być sprawne technicznie.
Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu – za zgodą Zamawiającego.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

5.2.

Zasady wykonywania prac ziemnych
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:
- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesinymi na nim konturami i
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych;
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych,
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony,
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z
powierzchnią terenu (do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami
geodezyjnymi takimi jak teodolit, niwelator oraz prostymi urządzeniami jak poziomica, łata
miernicza, taśma, itp.);
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów,
wykonanie robót rozbiórkowych istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń, itp.;
- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane;
- urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych;

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności
o wytrzymałości powyżej 0,05 Mpa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości
co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej – 15,0cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi – 20,0cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinny
przekraczać +/- 3,0cm. Nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwę
gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem
fundamentu lub ułożeniem przewodu, lub wykonaniem innych robót zgodnie z projektem.

5.3.

Zasypka i zagęszczenie gruntu
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania
nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót (z wyłączeniem gruntów
pylastych, pyłowych, lessowych).
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i
środków transportowych i winna wynosić 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgniatarek.
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy
zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is=1,02.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. Materiałem
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050.
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zagęszczeniem.
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.

5.4.

Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji musi być zagęszczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt
pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika Is=1,0, chyba że specyfikacja
określa inaczej.
Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub
wynosić co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich
warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona
laboratoryjnie.

6.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

6.2.

Kontrola jakości prac ziemnych
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu
- jakość gruntu przy zasypce
- wykonanie zasypu
- wykonanie nasypów
- zagęszczenie

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 przemieszczenia mas ziemnych wraz z formowaniem nasypów,
wykopów, przekopów, zasypek..

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

8.2.

Sposób odbioru robót
Odbioru robót mas ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość
i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót ziemnych obejmuje:

1) Prace pomiarowe i przygotowawcze;
2) Oznakowanie robót;
3) Wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład obejmujące:
- odspojenie
- przemieszczenie
- załadunek
- przewiezienie
- wyładunek
4) Odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania;
5) Profilowanie dna wykopu, rowów, skarp;
6) Zagęszczenie powierzchni wykopu;
7) Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST;
8) Rozplantowanie urobku na odkładzie;
9) Wykonanie zasypek, nasypów;
10) Rekultywacja terenu;

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
BN-72/8932-01
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
BN-70/8931-05

Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Oznaczanie wskażnika zagęszczenia gruntu.
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża naw. podatnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01.03

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

CPV 45112000-5
(Roboty w zakresie usuwania gleby)

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-01.03 są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryt wraz z profilowaniem
i zagęszczeniem podłoża gruntowego pod chodniki jak i boiska.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem i zagęszczeniem
podłoża gruntowego.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.

MATERIAŁY
Nie występują.

3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2.

Sprzęt do wykonywania robót
Roboty ziemne należy prowadzić przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
- równiarki lub spycharki uniwersalne
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża.

4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

4.2.

Transport materiałów
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka
stosowane będą samochody samowyładowawcze – wywrotki. Użyte środki transportu muszą
być sprawne technicznie.
Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu – za zgodą Zamawiającego.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

5.2.

Zasady wykonywania prac ziemnych
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-077/8931-12/5.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 MEn>80,0Mpa.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją +/-20%.

5.3.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np.
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawę wykona on na własny koszt.

6.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

6.2.

Badania w czasie robót

6.2.1.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża:
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Min częstotliwość badań i pomiarów
___________________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

szerokość koryta
równość podłużna
równość poprzeczna
spadki poprzeczne
rzędne wysokościowe
ukształtowanie osi w planie
zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża

1raz/100,0mb
co 20,0m (min 1raz/100,0mb)
1raz/100,0m2
5razy/100,0mb (min 1raz/100,0m2)
co 10,0m w osi i na krawędziach
co 10,0m w osi i na krawędziach
w punktach na dziennej działce rob.
(min 1raz/100,0m2)

6.2.2.

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż +/-2cm.

6.2.3.

Nierówności koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie
mogą przekraczać 20mm.

6.2.4.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją +/-5%.

6.2.5.

Rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta
wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1cm.

6.2.6.

Ukształtowanie osi w planie – oś w planie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o nie więcej niż 3cm.

6.2.7.

Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) – wskaźnik zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od
podanego wcześniej.

6.2.8.

Wilgotność w czasie zagęszczenia należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +/-20%.

6.2.9.

Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80,0MPa.

6.3.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoża)

lub

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości min
10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (m2) wykonanego i odebranego koryta.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

8.2.

Sposób odbioru robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

10.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1.

Związane normatywy
WTWO Robót budowlano-montażowych, Tom 1 – Budownictwo ogólne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02.01

Warstwy odsączające

CPV 45233300-2
(Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego)

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-02.01 są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstwy odsączającej w konstrukcji:
- chodników
- boisk piłkarskich

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2.

Rodzaje materiałów
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsączających jest
piasek.

2.3.

Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać warunek szczelności
określony zależnością:
D15/d86<5, gdzie:

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej;

D86 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża;
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. Piasek
stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PNB-11113.

2.4.

Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Należy stosować geowłókninę drenarsko-separującą z włókien ciągłych o wytrzymałości na
rozciąganie min 8kN/m.

2.5.

Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania,
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.6.

Składowanie geowłóknin
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w
opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2.

Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu: równiarek, walców statycznych, płyt
wibracyjnych (lub ubijaków mechanicznych).

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

4.2.

Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

5.2.

Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-01.03.00.
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub szpilek
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niż 10m.

5.3.

Wbudowanie i zagęszczanie 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 jej zagęszczeniu osiągnięto grubość
projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast
po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane na
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do
otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia min 1,0 wg
normalnej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia 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.

Rozkładanie geowłóknin

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej
ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (np. kamienie, korzenie
drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania
określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie
sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania
warstwy do podłoża gruntowego.

5.5.

Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może
odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy
wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i
wykonujące czynności technologiczne nie poruszają się po już ułożonym materiale.

5.6.

Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch
pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „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.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3.

6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża:
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Min częstotliwość badań i pomiarów
___________________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

szerokość koryta
równość podłużna
równość poprzeczna
spadki poprzeczne
rzędne wysokościowe
ukształtowanie osi w planie *)
zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża

10razy/1,0km
co 20,0m na każdym pasie ruchu
10razy/1,0km
10razy/1,0km
co 100,0m w osi i na krawędziach
co 100,0m w osi i na krawędziach
w 2 punktach na dziennej działce rob.
(min 1raz/600,0m2)

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych

6.3.2.

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm.

6.3.3.

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie
mogą przekraczać 20mm.

6.3.4.

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją +/-5%.

6.3.5.

Rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm.

6.3.6.

Ukształtowanie osi w planie – oś w planie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o nie więcej niż 5cm.

6.3.7.

Zagęszczenie warstwy – wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej określony wg BN77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.

6.3.8.

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%.

6.3.9.

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją od
–1cm do +2cm.
Jeżeli warstwa – ze względów technologicznych – została wykonana w dwóch warstwach,
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na
głębokość min 10cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.3.10. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin – w czasie układania
warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin należy kontrolować:
- zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji
projektowej;
- równość warstwy;
- wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia;
- zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej;
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i
odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń.

6.4.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości min
10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego i odebranego koryta.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

8.2.

Sposób odbioru robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

10.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1.

Normy i inne dokumenty
PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka.
PN-B-11112
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
BN-64/8961-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagęszczenia gruntu.
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02.02

Podbudowa z kruszywa łamanego

CPV 45233300-2
(Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego)

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-02.02 są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie:
- warstwa nośna z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm
- warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm
- warstwa warstwa wyrównująca z klińca 0,5/4 mm

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4.2.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni.

1.4.3.

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

polegający

na

odpowiednim

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2.

Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
jest kruszywo łamane uzyskane z pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3.

Wymagania dla materiałów

2.3.1.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15, powinna leżeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie
może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki należy
uzgodnić z Zamawiającym.

2.3.2.

Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższym zestawieniu:

Lp. Wyszczególnienie właściwości

Wymagania dla kruszywa
Łamanego na podbudowę

Badania według:

1. Zawartość ziaren nie mniejszy niż
0,075mm,%(m/m)

od 2 do 10

PN-B-06714-15

2. Zawartość nadziarna nie więcej niż
mm,%(m/m)

5

PN-B-06714-15

3. Zawartość ziaren nieforemnych
nie więcej niż, %(m/m)

35

PN-B-06714-16

4. Zawartość zaniecz. organicznych
nie więcej niż, mm, %(m/m)

1

PN-B-04481

5. Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg
PN-B-04481, %

od 30 do 70

BN-64/8931-01

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles
- całkowita po pewnej liczbie obrotów
(nie więcej niż)
- częściowa po 1/5 pełnej liczby obr.
(nie więcej niż)

PN-B-06714-42
35
30

7. Nasiąkliwość nie więcej niż %(m/m)

3

PN-B-06714-18

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, nie więcej niż,
%(m/m)

5

PN-B-06714-19

9. Rozpad krzemianowy i żelazowy
łącznie, nie więcej niż, %(m/m)

-

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

10. Zawartość związku siarki
w przeliczeniu na SO3,
nie więcej niż (m/m)

1

PN-B-06714-28

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2.

Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki;
- mieszarek do wytwarzania mieszanki;
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania;
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne – w miejscach
trudnodostępnych;

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

4.2.

Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania
ruchu drogowego, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

5.2.

Przygotowanie podłoża
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:D15/D85<5,
w którym:
D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy odsączającej (mm);
D85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża (mm);
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Rozmieszczenie
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż 10m.

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 drodze. 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 wg 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 – za 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.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „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. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt
2.3. niniejszej ST.

6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów – podano w zestawieniu poniżej:

Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Min liczba badań na
dziennej działce roboczej

1.
2.
3.
4.

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Badanie właściwości kruszywa
wg zestawienia w pkt 2.3.2.

Max pow. podbudowy (m2)
przypadająca na 1 badanie

2
600
2
600
10 próbek na 10000m2
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie
kruszywa

6.3.2.

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań
powinny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu.

6.3.3.

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% do –20%. Wilgotność należy
określić wg PN-B-06714-17.

6.3.4.

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaznika
zagęszczenia – powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego
metodą normalną. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie większy od 2,2
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.

Właściwości kruszywa – badania kruszywa powinny obejmować ocenę
wszystkich
właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w
sposób losowy w obecności Zamawiającego.

6.4.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podano poniżej:

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1.

Szerokość podbudowy

10 razy na 1km

2.

Równość podłużna

w sposób ciągły planografem albo co 20m
łatą na każdym pasie ruchu

3.

Równość poprzeczna

10 razy na 1km

4.

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1km

5.

Rzędne wysokościowe

co 100m

6.

Ukształtowanie osi w planie*)

co 100m

7.

Grubość podbudowy

podczas budowy:
w 3 pkt na każdej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż raz na 400m2
przed odbiorem:
w 3 pkt, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2

8.

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

min w 2 przekrojach na każde 1000m
min w 20 pkt na każde 1000m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych.

6.4.2.

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

6.4.3.

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 10mm.

6.4.4.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją +/-0,5%.

6.4.5.

Rzędne wysokościowe podbudowy – różnice między rzędnymi wysokościowymi podbudowy i
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm.

6.4.6.

Ukształtowanie osi podbudowy – oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w
stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/-5cm.

6.4.7.

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

6.4.8.

Nośność podbudowy można badać płytą uciskową. Cechy podbudowy:
Podbudowa z kruszywa
o wskaźniku wnoś
nie mniejszym niż, %

wskaznik zagęszczenia
Is nie mniejszy niż

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Wymagane cechy podbudowy
max ugięcie sprężyste pod kołem min moduł odkształcenia
mm
mierzony płytą o średnicy
30cm, MPa
40kN
50kN
od 1 obc E1, od 2 obc E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy – wszystkie powierzchnie podbudowy, które
wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do głębokości min 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli
szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2.

Niewłaściwa grubość podbudowy – na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem
grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z Decyzją
Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane
i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych
robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy wg wyżej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.

Niewłaściwa nośność podbudowy – jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od
wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej
nośności, zalecone przez Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżanie nośności podbudowy wynikło z
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. Roboty uznaje się
za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

10.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1.

Normy i inne dokumenty
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane idrogowe.
Badania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-30020
PN-B-32250
PIM-S-06.102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
Cement. Cement powszechnego użytku.
Skład, wymagania i ocena zgodności.
Wapno.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe.
Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
Popioły lotne.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywo mineralne.
Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04.06

Nawierzchnia mineralna ceglana

CPV 45233200-1
Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-04.62 są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i pielęgnacją nawierzchni
mineralnej z mączki ceglanej i podbudowy dynamicznej.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem wykonaniem i pielęgnacją nawierzchni poliuretanowej boisk
sportowego i bieżni.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2.

Wymagania dla nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni

25mm WARSTWA WIERZCHNIA:
maczka ceglana
6cm
WARSTWA DYNAMICZNA:
mieszanka żwirku i mułku
25cm WARSTWA NOŚNA:
kruszywo granitowe 0/31,5mm
6cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA:
piasek gruboziarnisty
KORYTO:
grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95

-Nawierzchnię należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych
6x25x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. Na nawierzchni wyprofilować
spadek o wartości 0,5%.
-Raz w roku należy przeprowadzić konserwację nawierzchni kortu przez wyspecjalizowaną firmę.
Nawierzchnia musi posiadać
-Świadectwo z badań labolatoryjnych potwierdzające spełnienie parametrów nawierzchni
-Kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta
-Autoryzację wystawioną na oferenta przez producenta nawierzchni na realizowaną inwestycję.
Minimalne parametry techniczne nawierzchni typu maczka ceglana
-Wodoprzepuszczalność k* ≥ 10 x 10 -3 cm/s
-Wytrzymałość powierzchni na ścinanie s ≥ 70 kN/m2
-Odporność na ścieranie ≤ 10 %
-Mrozoodporność ≤ 2 %
Minimalne parametry techniczne warstwy dynamicznej
-Wodoprzepuszczalność k* ≥ 0,8 x 10 -4 cm/s
-Wytrzymałość powierzchni na ścinanie s ≥ 0,6 kN/m2
-Odporność na ścieranie ≥ 80 %

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2.

Sprzęt do wykonywania robót
Zaleca się się stosowanie sprzętu zgodnie z instrukcją producenta.

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

4.2.

Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania
ruchu drogowego, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów.
Wyroby wchodzące w skład zestawów powinny być dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją
Producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

5.2.

Instrukcja układania nawierzchni poliuretanowej
Technologia układania

-Warstwę dynamiczną w postaci mieszanki żwirku i mułku o uziarnieniu 0/16 mm należy dostarczyć
na miejsce budowy i w stanie wilgotnym/ 0,5-0,7Wpr/ nanosić warstwowo aż do osiągnięcia
przekroju o grubości min. 6 cm. Grubość warstwy dynamicznej określona powyżej dotyczy
grubości warstwy po utwardzeniu. Zabudowanie warstwy dynamicznej powinno odbywać się
stopniowo warstwa po warstwie, zgodnie z wyznaczonym profilem aż do osiągnięcia
wymaganej miąższości. Zagęszczanie należy wykonać walcem statycznym o ciężarze 1-2
tony z równoczesnym polewaniem wodą. Minimalny spadek powierzchni wynosi 0,5 %.Max.
różnica od wyznaczonej wysokości +/- 5mm. Równość-10mm/4m łata.
-Warstwa wierzchnia - maczka ceglana materiał skontrolowany pod względem kolorystycznym
zgodnie z normą jak w przyp. Warstwy dynamicznej. Materiał zabudowuje się w stanie
suchym, warstwowo, utwardzając statycznie walcem do kortów tenisowych z jednoczesnym
polewaniem wodą. Miąższość po utwardzeniu powinna wynosić 2,5 cm. Spadek min. 0,5 %,
różnica max. od wyznaczonej wysokości +- 5mm. Równość- 5mm/4 m. łata.
5.3.5.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
-Świadectwo z badań labolatoryjnych potwierdzające spełnienie parametrów nawierzchni
-Kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta
-Autoryzację wystawioną na oferenta przez producenta nawierzchni na realizowanąinwestycję.

5.4.

Generalne zasady konserwacji i użytkowania nawierzchni poliuretanowych
-Raz w roku należy przeprowadzić konserwację nawierzchni kortu przez wyspecjalizowaną
firmę.

6.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

10.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Instrukcje i karty techniczne producenta nawierzchni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-03.02

Krawężniki i obrzeża betonowe

CPV 45233200-1
(Roboty w zakresie różnych nawierzchni)

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-03.02 są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbudowaniem ścieków i obrzeży
betonowych.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmują wymagania ogólne
wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4.2.

Ścieki uliczne – składają się z elementów prefabrykowanych i stanowią odwodnienie m.in.
murów oporowych.

1.4.3.

Ława (fundament) – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca
obciążenie krawężnika na grunt.

1.4.4.

Chodnik – wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone
wyłącznie do ruchu pieszego.

1.4.5.

Obramowanie chodników – umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawężników
obrzeży betonowych.

1.4.6.

Koryto chodnika – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa
chodnikowego.

1.4.7.

Podłoże ziemne – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę
(fundament) lub podsypkę.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2.

Krawężniki i obrzeża betonowe
- obrzeża chodnikowe 8/30cm wg BN-80/6775-03.03;
- piasek (gatunek 2 lub 3);

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2.

Sprzęt do wykonywania robót
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

4.2.

Transport kruszywa
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania
ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

5.2.

Wbudowanie obrzeży

5.2.1.

Wykonanie ławy.
5.2.1.1. Wykonanie koryta pod ławy – zgodnie z normą PN-68/B-06050.
5.2.1.2. Beton na ławy
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i SST;
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu: 210kg/m3 mieszanki betonowej;
- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c): 0,75;
- stopień mrozoodporności: W2;
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;
5.2.1.3. Wykonanie ławy betonowej
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się bez
szalowania; przy gruntach sypkich należy wykonać szalowanie. Beton rozłożony w szalowaniu
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z PN-63B06251. Co 50m należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą
zalewową odpowiadającą PN-54/S-30001. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną
wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą. Przed zalaniem należy
podgrzać masę zalewową do temperatury 150-170oC.
5.2.1.4. Tolerancja wymiarów
Ławy pod obrzeża należy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarów
może wynosić:
- dla wysokości (grubości): +/-10%
- dla szerokości ławy: +/-20%

5.3.

Wbudowanie obrzeży i ścieków.

5.3.1.

Podsypka piaskowa
- powinna być wykonana z piasku średnio- lub gruboziarnistego grub. 3cm;

5.3.2.

Ustawienie obrzeży betonowych
Obramowanie chodników z obrzeży ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej grubości
3cm po zagęszczeniu. Obrzeże może wystawać nad poziom chodnika na wysokość 25mm.

5.3.3.

Ustawienie ścieków betonowych
Ścieki betonowe należy układać na podbudowie z betonu B-10.

6.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

6.2.

Zakres badań
- zakres cech zewnętrznych;
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót

6.3.

Sprawdzenie cech zewnętrznych

6.3.1.

Oględziny zewnętrzne:
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

6.3.2.

Sprawdzenie wymiarów:
Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe
obrzeży:
- na długości +/-8mm
- na wysokości +/-3mm
- na szerokości +/-3mm
Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.01.

6.4.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót

6.4.1.

Wbudowanie obrzeży
6.4.1.1. Ława betonowa
a) Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1cm na każde 100m ławy.
b) Wysokość ław oraz szerokość górnej powierzchni ławy należy sprawdzić w dwóch dowolnie
wybranych punktach na każde 100m ławy. Równość sprawdza się przez przyłożenie w dwóch
punktach, na każde 100m ławy, 3-metrowej łaty. Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią
ławy nie może przekraczać 1cm.
c) Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2cm
na 100m wykonanej ławy.
6.4.1.2. Obrzeża betonowe
a) Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowej wynosi 1cm na każde
100m ustawionego krawężnika.
b) Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety
projektowanej może wynosić 1cm na każde 100m badanego niwelacją ciągu obrzeży.
c) Równość górnej powierzchni obrzeży sprawdza się przez położenie w dwóch punktach na
każde 100m obrzeży 3-metrową łatą. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeży i
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm.
d) Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10m ustawionego obrzeża. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową i
pomiarami w terenie.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

8.2.

Dokonuje się następujących odbiorów:
- odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST;
- odbiór końcowy na podstawie badań podanych w ST (z odbioru końcowego sporządza się
protokół;

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.2.

Podstawa płatności, cena.
Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowę krawężnika i obrzeży oraz
innych niezbędnych materiałów, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
przygotowanie i rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej, ustawienia krawężników,
wypełnienie spoin zaprawą cementową, zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i
ubicie zgodnie z wymaganiami SST, oczyszczenie stanowiska pracy. W cenie jednostkowej
mieszczą się również koszty badań, a także ubytki i odpady.

10.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1.

Normy i inne dokumenty
PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
PN-86/B-06712
kruszywa mineralne do betonów
PN-88/B-30000
Cement portlandzki
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-30005
Cement hutniczy
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-80/6776.03.04 Krawężniki i obrzeża chodnikowe
BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

B-04.03 – Nawierzchnie elastyczne z granulatu gumowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04.03

Nawierzchnie elastyczne z granulatu gumowego

CPV 45233200-1
Roboty w zakresie różnych nawierzchni

B-04.03 – Nawierzchnie elastyczne z granulatu gumowego

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-04.02 są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i pielęgnacją nawierzchni
syntetycznych z elementów z granulatu gumowego.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem wykonaniem i pielęgnacją nawierzchni elastycznych boiska
sportowego i bieżni.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2.

Wymagania dla materiałów nawierzchni
Nawierzchnia gumowa posiada bardzo dobre właściwości elastyczne, dzięki czemu efektywnie
zabezpiecza użytkowników przed wszelakimi urazami. Ponadto charakteryzuje się:
pełną przesiąkliwością
odpornością na działanie warunków atmosferycznych
odpornością na ścieranie
zapobiegają poślizgnięciom
posiadają atest PZH
posiadają badania dot. określenia krytycznej wysokości upadku wg normy PN-EN 1177
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Nawierzchnie elastyczne znajduje zastosowanie do tworzenia rekreacyjnych placów i boisk
sportowych do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki itp.
Nadają się również do użycia w innym sektorze, w którym wymagane jest bezpieczeństwo oraz
wytrzymałość:
place zabaw dla dzieci
boiska sportowe wielofunkcyjne
nawierzchnia wokół basenów
alejki dla wózków inwalidzkich
przejścia na polu golfowym
nawierzchnia wokół lodowiska
pasaże spacerowe w centrach rehabilitacyjnych
otoczenie stołów tenisowych
tarasy ogrodowe

2.4.

Parametry techniczne
Materiał: ulepszony granulat gumowy SBR
Kolor: czerwony, zielony, popielaty, czarny.
Wymiary:
Kostka:
200x160x43 [mm]
200x160x35 [mm]
Płyta:
500x500x20 [mm]
500x500x30 [mm]
500x500x43 [mm] - HIC 1,1 mb
500x500x60 [mm]
500x500x80 [mm]
500x500x100 [mm] - HIC 2,5 mb
obrzeże:
25x750x50 [mm]

Istnieje możliwość wykonania płyt 500x500 z nakładką EPDM zapewniającą trwałość koloru
na długie lata.
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Właściwości techniczno-użytkowe nawierzchni elastycznych:
Lp.

2.5.

Właściwości

Metoda badań

Parametry

EN 434
ISO7619
DIN53316

200x160x43
200x160x35
500x500x100
500x500x43
500x500x30
± 0,6%
50±5 Sh
≤180 [mm3]

DIN 51 130
DIN 51 097

R9
nie badano

PN - EN 1177

43 mm - h=1,1 mb
100 mm - h=2,5
mb
spełnione

1.

Wymiary zewnętrzne

2.
3.
4.
5.

6.

Stabilność wymiarów
Twardość
Odporność na ściskanie
Własności antypoślizgowe
- nawierzchnia sucha
- nawierzchnia mokra - nie
badano
Test na upadek

7.

Atest higieniczny

PZH

Przygotowanie podłoża

1. Podłoże pod „kostkę gumową” powinno być dokładnie wypoziomowane oraz
mrozoodporne. „Kostki” ułożone powinny być na mocnym, zwięzłym
i stabilnym podłożu. W tym celu najlepiej wykorzystać tłuczeń kamienny, żwir
piasek lub „chudy” beton.
2. W celu prawidłowego utwardzenia i związania materiału na podłoże należy
użyć maszyny wibracyjnej służącej również przy montażu kostki brukowej.
3. W celu prawidłowego odprowadzenia wody z nawierzchni wykonanego placu
należy przed ułożeniem nawierzchni elastycznej zapewnić osuszanie wody. W
tym celu należy uzyskać nachylenie powierzchni około 0,5-1%.
4. Proponowany wariant wykonania:
35mm

WARSTWA WIERZCHNIA:
Bezpieczne płyty kolor czerwony

20mm

WARSTWA WYROWNUJĄCA:
kruszywo kamienne 0,5 - 4mm(kliniec)

80mm

WARSTWA KLINUJĄCA:
kruszywo łamane frakcji 12/32mm

15cm

WARSTWA NOŚNA:
tłuczeń
KORYTO: GRUNT RODZIMY
w przypadku braku przesiąkliwości zaleca się wykonanie drenażu

Nawierzchnię należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży z granulatu
gumowego 5x25x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. Na nawierzchni
wyprofilować spadek o wartości 0,5%
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2.5.

Montaż nawierzchni z kostki elastycznej:

1. Montaż kostki elastycznej należy rozpocząć przy użyciu kostki „krawędziowej”
układając ją w jednym z rogów powierzchni układanej. Następnie ułożyć pierwszy
rząd kostek do krawędzi ograniczającej z drugiej strony.
2. Montaż drugiego rzędu kostek rozpocząć przy użyciu kostki „połówki”
i kontynuować za pomocą „pełnej” kostki jak pokazuje poniższy rysunek.
Układając kostkę należy zwrócić uwagę na kamienie, które mogą wejść w
złącza powodując ich brak przylegania.
3. Upewnić się czy kostki „krawędziowe” i „połówkowe” ściśle przylegają do
pozostałych kostek i do krawędzi układanej powierzchni.
4. Podczas montażu stosować odpowiedni sprzęt montażowy. Kostki należy ciąć
dokładnie, aby uzyskać jednolitą strukturę. Kostki są łatwe do cięcia za
pomocą przenośnej, elektrycznej piły ręcznej z ostrzem do drewna o średnim
rozmiarze zębów.
5. Montaż przy krawędziach zaokrąglonych, wgłębieniach lub o zarysie z
promieniem około 4 - 8 m wymaga użycia odpowiednio dużej ilości kostek
„połówkowych”

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2.

Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonywać ręcznie, jednak zaleca się stosowanie drobnego sprzętu zgodnie z
instrukcją producenta.

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

4.2.

Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania
ruchu drogowego, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów.
Wyroby wchodzące w skład zestawów powinny być dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją
Producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych.
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5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

5.2.

Instrukcja układania nawierzchni poliuretanowej
Zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3.5.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
- aprobata ITB
- atest PZH
- atest Instytutu Ochrony Środowiska

5.4.

Generalne zasady konserwacji i użytkowania nawierzchni syntetycznych
Szczegółowe wytyczne na temat zasad użytkowania i programu konserwcji boiska zawiera
Karta Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.
UWAGI:
- wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania;
- projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w
szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z
2002 r., poz. 690);
- projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości
techniczno-użytkowe wykładziny;
- wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów
higienicznych, wymogów Ppoż, warunków technicznych stosowania i Polskich Norm;

6.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa
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Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

10.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
⋅
⋅
⋅
⋅

EN 1177 /Nawierzchnie amortyzujące upadki/
ISO 9001:2001
ISO 14001
Atest higieniczny PZH
Instrukcje i karty techniczne producenta nawierzchni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05.00

Osprzęt sportowy

CPV 36410000-8
(Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu)

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-05.00 są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem osprzętu sportowego.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują montaż:
- wyposażenia kortu tenisowego
- wyposażenia siłowni zewnętrznej

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2.

Rodzaje materiałów

2.2.1.

Wyposażenie kortu tenisowego:
- komplet słupków z mechanizmem naciągowym montowanych w tulejach w fundamentach
betonowych
- siatka całosezonowa
- krzesełko sędziowski
- ławki dla zawodników (2 szt.)
- kosz na śmieci
Wyposażenie siłowni zewnętrznej:
- wyciąg górny z wyciskaniem siedząc
- orbitek - biegacz
Wszystkie urządzenia za stali cynkowanej ogniowo lub z aluminium, w wykonaniu
wandaloodpornym.

2.2.2.

2.2.3.

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2.

Sprzęt do wykonania montażu
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

4.2.

Transport sprzętu i materiałów
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu
drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z instrukcją producenta.

5.2

Montaż urządzeń
Wszystkie urządzenia montować za pomocą systemowych tulei montażowych osadzonych w
fundamencie betonowym. Sposób montażu ściśle według instrukcji producenta urządzeń.

6.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.2.

Podstawa płatności
Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Aprobaty techniczne urządzeń, instrukcje producenta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-06.00

Ogrodzenia

CPV 45342000-6
(Wznoszenie ogrodzeń)

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-06.00 są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wykonanie ogrodzenia:
- ogrodzenie kortu, wys. 400 cm;
- ogrodzenie kortu, wys. 200 cm;
- furtki ogrodzeniowe 100x200 cm (2 szt.)

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2.

Rodzaje materiałów
2.2.1 Wokół boiska należy wykonać ogrodzenie wysokości 4m na krótszych bokach i
wysokości 2m na dłuższych.
-Słupki - rura ocynkowana lakierowana - ∅ 60mm, ścianka 2mm, l= 472cm
-Słupek poziomy - rura ocynkowana lakierowana - ∅42mm, ścianka 2mm
-Zastrzał - rura ocynkowana lakierowana - ∅42mm, ścianka 2mm
-Słupki - rura ocynkowana lakierowana -∅60mm, ścianka 2mm, l= 271cm
-Drut naciągowy - co 50cm drut ocynkowany w oplocie pcv ∅ 3mm
-Furtka systemowa - szerokość 100cm wysokość 200cm – 2szt.
-Siatka w oplocie pcv o oczkach - 40x40mm gr. Drutu 2,8mm

-Całość ocynkowana i malowana proszkowo kolor zielony - ral 6005. Siatkę należy montować
po wewnętrznej stronie kortu. Wszystkie połączenia projektowane jako systemowe.
2.2.2

Stopy fundamentowe ogrodzenia

-Dla ogrodzenia wysokości 4m fundament betonowy 40x40x80cm
-Dla ogrodzenia wysokości 2m fundament betonowy 30x30x80cm

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2.

Montaż
Montaż elementów ręcznie.

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

4.2.

Transport sprzętu i materiałów
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu
drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

6.

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

6.2.

Kontrola jakości materiałów
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST.

6.3.

Kontrola jakości wykonania
Zgodnie z instrukcją producenta.

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr bieżący wykonanego ogrodzenia i
(furtki).

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

szt. wykonanej bramy

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

9.2.

Podstawa płatności
Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora.
Cena wykonania robót obejmuje:
- zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania;
- montaż ogrodzenia;
- wykonanie niezbędnych badań;

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Instrukcja montażu producenta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E-01.01

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

CPV 45231400-9
(Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych)
CPV 45316100-6
(Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
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Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe
dotyczące wykonania i odbioru elektrycznych robót zewnętrznych związanych
z budową boisk sportowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna sporządzona została na potrzeby przetargu jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji budowy i elektroenergetycznych sieci
zewnętrznych związanych z budową boisk sportowych.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem instalacji wewnętrznych i sieci elektrycznych zewnętrznych:
- zasilania
- oświetlenia terenu i boisk.
a) ochrona przeciwprzepięciowa
b) ochrona przeciwporażeniowa
Nazwy i kody:
45312311-0 Instalowanie oświetlenia
45314300-4 Kładzenie kabli
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych
i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy lub Wykonawca Generalny w terminie określonym w umowie przekaże
Wykonawcy teren budowy z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaże:
- dziennik budowy
- dokumentację projektową
- specyfikację techniczną
- przedmiot robót
Wszystkie te dokumenty stanowią załącznik do umowy, a wymagania postawione
choćby w jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące jakby zawarte były w całej
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, opuszczeń w
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i uzupełnień. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i odpowiadać warunkom przedstawionym w dokumentacji
projektowe. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę elementów budowli i
materiałów o gorszej jakości nie spełniających właściwych warunków określonych w
dokumentacji, to takie materiały – elementy budowli zostaną zastąpione innymi na
koszt Wykonawcy.
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1.4.2. Plac budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresaie realizacji
zadania aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.
Do zadań wykonawcy szczególnie należy zastosowanie odpowiednich urządzeń
zabezpieczających (ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozór i inne niezbędne) do zapewnienia do ochrony robót i mienia.
Koszt zabezpieczenia terenu jest włączony w cenę umowną.
1.4.3 Ochrona środowiska.
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego (skażenia, hałas, itp.)
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów ochrony
przeciwpożarowej do utrzymywania środków ochrony przeciwpożarowej (sprawny
sprzęt p/poż) na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowych i biurowych.
Materiały łatwopalne składować zgodnie z odpowiednimi przepisami
z zabeżpieczeniem przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie
straty spowodowane pożarem wynikłym w trakcie realizacji robót lub przez
zaniedbanie przez personel wykonawcy.
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na terenie budowy, zapewni
odpowiednie oznaczenie (kable, rurociągi). Ochronie własności podlegają także
wszelkiego rodzju efekty prac innych Wykonawców na terenie budowy.
1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Do obowiązków należy dbałość, aby
personel wykonywał prace w bezpiecznych warunkach, nieszkodliwych dla zdrowia
oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. W tym celu zapewni wszelkie
urządzenia, socjalne, sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia. Koszty związane z
realizacją powyższych obowiązków ujęte są w cenie umownej.
1.4.7. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca odpowiada za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia
używane, montowane i eksploatowane od czasu rozpoczęcia aż do końcowego
odbioru robót.
1.4.8. Stosowanie prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszelkimi przepisami wydanymi przez
organy administracji państwowej i samorządowej, które w jakiś sposób związane są
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z realizowanym zadaniem oraz stosować je i przestrzegać w całym procesie
realizacyjnym.
1.5. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami
technicznymi.
Podstawowe określenia stosowane w elektryce zawarte są w III wydaniu
"INSTALACJE ELEKTRYCZNE"
- Warunki techniczne z komentarzami
- Wymagania odbioru i eksploatacji
- Przepisy prawne i normy
- Wyd. COBO-PROFIL. – 2000r.
W zakresie sieci elektroenergetycznych pojęcia wprowadzone zostały
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 października 1988 r.
.
2. Materiały.
Wykaz ilościowy podstawowych materiałów podano w projekcie i przedmiarze robót.
Wyroby stosowane do wykonania zadania inwestycyjnego muszą być dopuszczone
do obrotu i stosowwania w budownictwie. Za wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie ustawa Prawo budowlane (ustawa z 7 lipca 1994r)
uznaje te, dla których zgodnie z przepisami dotyczącymi certyfikacji i badań (ustawa
z 03.04.1993r o badaniach i certfikacji z późn. zmianami) wydano certfikat
obowiązkowy na znak bezpieczeństwa (znak B), a dla wyrobów nie podlegających
temu oznakowaniu – obowiązkową deklarację zgodności wydaną przez dostawcę
producenta).
Zasadnicze uwarunkowania w tym zakresie zawarte są w trzech rozporządzeniach
MSWiA:
- z 05.08.1998r. dz.U. Nr 107.poz 679
- z31.07.1998r. Dz.U.nr 113 póz. 728
- z 24.07.1998r. Dz.U. nr 99 póz. 637
Każde urządzenie energetyczne powinno posiadać odpowiednią dokumentację
techniczną, do których zalicza się:
- dokumentację fabryczną dostarczaną przez dostawcę ( karta gwarancyjna, fabryczna
instrukcja obsługi, opis techniczny, rysunek, schemat)
- dokumentacje eksploatacyjną (dokument przyjęcia do eksploatacji, książki i raporty
pracy, dok. Dot. przeglądów, konserwacji i remontów, wyniki prób i pomiarów,
wykaz części zapasowych itp.)
Materiały mogą być stosowane producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca
w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem może zastosować materiały
dowolnych producentów jednak należy zastosować poziom jakościowy przyjętych w
projekcie materiałów.
Szczególnie zwraca się uwagę na stosowanie urządzeń rozdzielczych jednego
producenta w celu zachowania ich kompatybilności i selektywności.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie ( zainstalowanie) zgodnie z założeniami projektowymi.
2.1 .Składowanie materiałów.
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Wszystkie materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych
i przystosowanych do tego celu w temperaturze nie mniejszej niż 15° C i nie wyższe
niż 25 ° C suchych , przewiewnych oraz właściwie oświetlonych. Pomieszczenia
Słupy oświetleniowe, bębny z kablami, fundamenty pod słupy można składować na
placu budowy na właściwym dla każdego rodzaju podłożu, zapewniając odpowiednie
warunki i wymagania stawiane przez producentów. Teren na którym składowane są
materiały wielkogabarytowe powinien być wygrodzony z zapewnieniem braku
możliwości dostępu dla osób nieupoważnionych. Sprzęt ochronny , odzież ochronną
należy przechowywać w zamkniętych suchych pomieszczeniach odpowiednio
ogrzewanych.
W oddzielnych pomieszczeniach zapewniających zachowanie odpowiednich
przepisów p/poż. należy magazynować płynne farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje itp.
Szczególnie zwraca się uwagę na właściwe magazynowanie słupów metalowych.
3.Sprzęt mechaniczny.
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość, środowisko oraz efekt końcowy wykonywanych
prac.
Sprzęt wykonywany do realizacji robót powinien być zgodny z projektem organizacji
robót, posiadać dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania.
Każdorazowo używany sprzęt powinien być zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania prac elektrycznych przewiduje się zastosowanie sprzętu:
Samochód dostawczy 0,9t
Samochód skrzyniowy do 5t
Żuraw samochodowy do 5t
Przyczepa do przewożenia kabli 4-7t
Ciągnik kołowy 55-63 kW
Żuraw samochodowy 7 do 10t
Koparko-spycharka
Koparka przedsiębierna 0,15 m3
Przyczepa dłużycowa
Podnośnik montażowy samochodowy PMH
Spawarka transformatorowa do 500 A
Samochód wieżowy z balkonem
Na placu budowy należy zabezpieczyć odpowiednie miejsce dla parkowania urządzeń
transportowych i technicznych oraz utwardzony dojazd do miejsc montażowych linii
elektro energetycznych.
4. Transport
Wszystkie środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane
do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządezeń i maszyn o dużej masie
jednostkowej lub znacznym gabarycie.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty i materiały przed
przemieszczaniem. Załadunek i wyładunek prowadzić za pomocą dźwignic, żurawi
itp. zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Przemieszczanie w magazynach odbywać za pomocą wózków lub rolek.
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Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urządzeń i materiałów
należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów bhp.
Zwraca się uwagę na przepisy dotyczące ręcznego przenoszenia ciężarów.
Ponadto należy zwracać uwagę na zalecenia poszczególnych wytwórców materiałów
i urządzeń. A w szczególności:
- transportowane materiały i urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi
drganiami, wstrząsami i samoprzemieszczeniem sięw ładowni,
- na czas transportu zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć urządzenia czułe,
delikatne, wystające poza gabaryty urządzenia podstawowego itp.,
- materiały i urządzenia ładować i wyładowywać nie narażając na uszkodzenie,
ubytki itp.
Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio
przed montażem unikając tym samym magazynowania pośredniego oraz dodatkowego
transportu z magazynu budowy. Dotyczy to słupów, fundamentów, konstrukcji
mocujących oprawy, opraw itp.
Kable transportować zachowując warunki:
- przewozić w bębnach na specjalnych przyczepach,
- przy małych długościach w kręgach, przy czym masa kręgu nie może
przekraczać 80 kg, a średnica musi być większa od 40-krotności średnicy
kabla, a temperatura otoczenia wyższa od 40 C.
- dopuszcza się przewóz bębnów kablowych na samochodach i przyczepach
innych, lecz bębny muszą być ustawione na krawędzi tarcz odpowiednio
zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest układanie
bębnów "na płasko". Kręgi z kablami układać natomiast poziomo.
Przy przewożeniu kręgów kablowych przebywanie osób na skrzyni samochodu
jest zabronione.
- umieszczanie bębnów na samochodzie, jak i zdejmowanie należy wykonywać
za pomocą żurawi. Swobodne staczanie bębnów, jak i zrzucanie kręgów jest
zabronione.
5. Wykonywanie robót
Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego. Projekt
oraz ST są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu,
pomyłki lub wątpliwości inerpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne
kwestie z Inwestorem, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian.
Wszystkie nie ujęte prace oraz nie sygnalizowane niezgodności będą interpretowane
na korzyść Inwestora.
W zakres robót Wykonawcy wchodzi:
- dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu i materiałów
niezbędnych do wykonania prac montażowo-instalacyjnych,
- zabezpieczenie urządzeń i materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem lub
innymi czynnikami mającymi wpływ na ich jakość,
- zabezpieczenie placu budowy,
- wykonanie prac ziemnych zgodnie z ustaleniami i wytyczeniami
geodezyjnymi,
- wykonania prac kablowych, montażu słupów, głowic kablowych, przepustów
kablowych itp.,
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- wykonanie i przygotowanie do odbioru częściowych prac zanikowych,
a w szczególności wykopów przed zakopaniem itp.,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z ich harmonogramem,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie wymaganych
przepisami certyfikatów dla wszystkich urządzeń, kabli, osprzętu, muf
kablowych, słupów, konstrukcji posadowień, opraw oświetleniowych itp.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie
odstępstwa od projektu powinny być dokumentowane w Dzienniku Budowy.
Warunki techniczne dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
zewnętrznych o napięciu do 1kV.
Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonania prac sieciowych sprawdzić
kompletność dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami wraz z kompletem
uzgodnień.
Należy zapoznać się z warunkami wydanymi przez służby Energetyki zawodowej,
ZUD itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na której mają być wykonane roboty kablowe
i oświetleniowe. Ponadto przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio zabezpieczyć
i wyposażyć plac budowy. Szczególnie zwraca się uwagę na ochronę
przeciwporażeniową na placach budowy , którą wykonać zgodnie z PN-JEC 60364704.
Kable elektroenergetyczne należy układać zgodnie z postanowieniami normy PN76/E-05125.
W niniejszym projekcie kable układane są w ziemi oraz wyprowadzane z rozdzielni
głównej zlokalizowanej w bud. socjalnym.
Wykonanie linii kablowej nn zasilającej oraz kablowych linii oświetlenia boisk,
powinno odpowiadać wymaganiom:
- określonych w normach i przepisach
- instalacja jest zgodna z dokumentacja techniczną oraz warunkami technicznymi.
- budowa dostosowana jest do środowiskowych warunków
- zapewniona jest właściwa równomierność oraz właściwe natężenie oświetlenia.
Kable oświetleniowe prowadzić zgodnie z ustaleniami dla kabli elektroenergetycznych
zasilających..
Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejących innych urządzeń podziemnych
należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi
urządzeniami uzbrojenia podziemnego należy stosować przepusty z rur AROTA lub
PVC odpowiadające wymaganiom normy PN-C/89205.
Wszystkie prace ziemne należy wykonywać po wytyczeniu tras przez upoważnione
służby geodezyjne. Po wykonaniu prac ziemnych, ale przed zakopaniem kabli, muf
itp. należy wykonać inwentaryzację powykonawczą i nanieść wykonany układ na
aktualny podkład geodezyjny. Dokumentację geodezyjną dołączyć do protokółu
odbioru prac budowlanych i montażowych.
Wykonawca prac nie ma uprawnień do dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku
do otrzymanej od Inwestora dokumentacji technicznej. Wykonawca prac jest
zobowiązany do odmówienia wykonania tych elementów prac, które według jego
wiedzy zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, bądź też nie spełni to
oczekiwanych założeń inwestycji.
W takich przypadkach należy zgłosić powyższe Inwestorowi za pośrednictwem
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6. Kontrola jakości wykonywanych robót.
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonywanych prac mogą być
na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli
sporządzany jest protokół. Ewentualne niezgodności wykonywanych robót będą
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegają połączenia wyrównawcze oraz dodatkowa ochrona
przeciwporażeniowa.
7. Obmiar robót
Wszystkie rodzaje prac są poparte wykazem podstawowych materiałów i urządzeń dla
których zastosowano odpowiednie jednostki obmiarowe.
Dla przewodów i kabli m
Dla oświetlenia terenu jednostkami obmiarowymi są:
- długość linii oświetleniowej
- ilość punktów oświetleniowych, słupów, opraw.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru muszą posiadać
ważne certyfikaty legalizacji.
8. Odbiór techniczny sieci elektroenergetycznych.
Umowa zawarta z Wykonawcą powinna zawierać ogólne zasady przeprowadzania
odbiorów częściowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i montażowych, jak
również odbioru dokonywanego po zakończeniu budowy.
8.1. Odbiory częściowe
Odbiory częściowe dotyczą głównie tych elementów prac, które ulegają trwałemu
zakryciu (zasłonięciu). Kierownik budowy jest zobowiązany do zgłoszenia
Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub
zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w
umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych
instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz związanych z nimi urządzeń technicznych
przed zgłoszeniem obiektu do odbioru.
Przy tym należy zapewnić i przygotować:
- dokumentację powykonawczą odbieranego fragmentu prac
- podstawę wykonanych zmian w stosunku do projektu
- inne dokumenty np. protokoły pokontrolne
- protokoły badań i pomiarów po montażowych.
8.2. Badania i odbiór sieci elektroenergetycznych .
W trakcie odbioru instalacji i sieci elektroenergetycznych należy komisji przedłożyć
protokoły z badań.
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Każda instalacja i sieć powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom
obejmującym niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia
wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których
może stać się przyczyną. Członkowie komisji wcześniej należy zapoznać z aktualną
dokumentacją techniczną oraz protokółami ze sprawdzeń cząstkowych.
Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań.
Oględziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmować przede wszystkim
prawidłowość:
− ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
− ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi
− doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz
− doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych
− umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących
− - doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów
− zewnętrznych
− oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno − neutralnych
− umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków
itp. ( szczególnie w miejscach zasilanych dwustronnie, oprawach
awaryjnych itp.)
Badania pomiary i próby instalacji i sieci.
Celem badań i prób jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urządzenia i środki
ochrony.
- spełniają wymagania norm,
- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób przed negatywnym
oddziaływaniem instalacji i sieci
- są dobrane zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.
Sprawdzeniu podlegają również:
- zastosowane materiały i urządzenia
- poprawność wykonania połączeń
- wykonanie skrzyżowań i zbliżeń między instalacjami
- właściwe działanie czujek
- poprawność działania wszystkich urządzeń wyjściowych. Podstawowy zakres
pomiarów i prób obejmuje.
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych pomiar rezystancji izolacji
sprawdzenie separacji elektrycznej pomiar rezystancji kabli pomiar rezystancji
uziemienia i rezystywności gruntu
- pomiar prądów upływowych
- sprawdzenie biegunowości
- sprawdzenie samoczynnego wyłączania instalacji
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej
- przeprowadzenie prób działania
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napięcia
Każda praca pomiarowo kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokółu
Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki
wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie.
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Jeśli w trakcie stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy badania powtórzyc.
8.3. Odbiór końcowy .
Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji i sieci
elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty:
- umowy i aneksy na wykonanie robót
- warunki techniczne i umowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
- protokoły z przeprowadzonych badań oraz sprawdzeń odbiorczych, a także
prób rozruchowych
- dziennik budowy
- opinie rzeczoznawców (o ile występowały)
- DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urządzeń
- certyfikatów oraz deklaracji zgodności na wyroby i urządzenia
- powykonawczą dokumentację techniczną
Inwestorski odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentów,
oględziny instalacji, próby rozruchowe a następnie sporządzenie protokołu odbioru.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projrktową, ST oraz
wymaganiami Inwestora jeśli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne,
a komisja z udziałem Inwestora, Wykonawców, odpowiednich służb technicznych
p/poż, bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji finansujących i innych zaproszonych
do udziału w komisji nie wniosą zastrzeżeń i uwag.
9. Przepisy i normy .
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami oraz
regułami sztuki budowlanej.
Wszystkie urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji winny odpowiadać
międzynarodowym wytycznym IEC.
Urządzenia zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia przed wpływem obcych
pól elektromagnetycznych winny być opatrzone znakiem CE.
Normy i przepisy związane:
PN-IEC-4391 + AC 1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badań
w pełnym i niepełnym zakresie.
PN-76/E-05125 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie
i budowa
PN-90/E 06150.10.30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
PN-87/E 93100.01-05 Sprzęt elektroinstalacyjny
PN-89/E 06157.01-03 Łączniki mechanizmowe niskonapięciowe
PN-91/E 06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe
PN-EN-60598-1:2001
PN-EN-60598-2-2:2001
PN-EN-60598-2-5-8:2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania
Wymagania szczególne.
PN-86/E 05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-76/E 90301. Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-92/E 90301. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
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Inne dokumenty:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – Instalacje elektryczne
- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych
- Przepisy eksploatacji urządzeń
- Prawo budowlane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.
10. Prace towarzyszące
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu
wytrasowania przebiegu linii kablowych zasilających i oświetleniowych,
lokalizacji słupów energetycznych i oświetleniowych itp.
Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać inwentaryzację
powykonawczą w postaci uzupełnienia dokumentacji projektowej wzagl.
wykonanie projektu powykonawczego.
Przed opuszczeniem terenu budowy należy uporządkować plac budowy,
zdemontować wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I-02.01

SIEĆ WODOCIĄGOWA

CPV 45231300-8
(Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków)

Sporządził: Sławomir Furman

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru podziemnych sieci wodociągowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót przy przebudowie i budowie sieci wodociągowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociągowej .
Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociągowych w gruntach nawodnionych i
nienawodnionych.
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:
− Podłączenie do istniejącego rurociągu za pomocą nawiertki 110/50 z zasuwą
− wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej φ 63 mm z rur PE PN 10
− wykonanie studzienki wodomierzowej śr. 1200 mm wraz z osprzętem
− wykonanie studzienki przejściowej śr. 1500 mm wraz z zaworem
− wykonanie instalacji zraszaczowej nawadniania kortu tenisowego
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:
− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem,
− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
− ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i armatury
− wykonanie studzienek z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
− odtworzenie nawierzchni po robotach,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,
− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się
poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,
− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych,
− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od
przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych,

− odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem
łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN82/M-01600.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego
Zakładu Higieny w Warszawie.
2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione z SNG w
projekcie budowlano-wykonawczym.
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:
− rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypkę
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
2.6. Armatura
−
−
−
−

zawory kulowe odcinające Dn 50 mm
zawór antyskażeniowy EA 291NF Dn 50 mm
wodomierz JS 6 Dn 32 mm
nawiertka NWZ/PE 110/50 z zasuwą do przyłączy domowych

2.7. Elementy montażowe
Jako elementy montażowe należy stosować:
− łączniki producenta rur
2.8. System zraszania
−
−
−
−

rury PE/HD PN6 śr. 32 mm
zraszacze wynurzane
elektrozawór Dn 32 mm
sterownik i osprzęt zgodny z systemem producenta

2.9. Składowanie materiałów
2.9.1 Rury przewodowe
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spełnienie warunków bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach.
Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,
2.9.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
2.9.3. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka
wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i
poboru.
2.9.4. Cement
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych.
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych
i wykończeniowych:
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
3.2. Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt
montażowy:
− samochód dostawczy do 0,9 t,
− samochód skrzyniowy do 5 t,
− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
− samochód beczkowóz 4 t,
− przyczepę dłużycową do 10 t,
− żurawie samochodowe od 5 do 6 t,
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,

− zgrzewarkę do rur PE,
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z
ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP)
oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
4.2. Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie
spowodują:
− segregacji składników,
− zmiany składu mieszanki,
− zanieczyszczenia mieszanki,
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie
mieszanki.
4.5. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca
zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę
postępu robót.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement
przed wilgocią.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki
wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegający teren;
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ
wody poza teren przylegający do wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.1.1. Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych
budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do
których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inżyniera
Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w
miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem
wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły
(wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli
budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
5.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na
szerokości wykopu.
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych
lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.

Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w
miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie
przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone
odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu
należy prowadzić w miarę jego głębienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed
wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu.
5.3. Przygotowanie podłoża
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm
zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.
5.4. Roboty montażowe
5.4.1. Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów
nie mniej jednak niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość
przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany
budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki
rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
− rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe,
− kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

− kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w
wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30oC.
5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach
kierunku:
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15.
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15
izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do
rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociągowego.
5.4.4. Armatura
Armaturę należy instalować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
5.4.5. System zraszania nawierzchni kortu
− Montować ściśle wg dokumentacji projektowej i instrukcji producenta.
5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE 0,3 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym
po obu stronach przewodu.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją
projektową.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
− określenie stanu terenu,
− ustalenie składu betonu i zapraw,
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− ustalenie metod wykonywania wykopów,
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z
kruszywa,
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,
− badanie ułożenia przewodu na podłożu,
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
− badanie zabezpieczenia przed korozją,
− sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantów,
− badanie szczelności całego przewodu,
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć
±3 cm,
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć:
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie
powinien wynosić mniej niż 0,97.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
− rozbiórka starych przewodów w m
− rozbiórka nawierzchni w m2

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:
− roboty przygotowawcze,
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
− przygotowanie podłoża,
− roboty montażowe wykonania rurociągów,
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i
powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na
sposób prowadzenia wykopów.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier Kontraktu dokonuje
odbioru robót zanikających.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
częściowych),
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B10725),
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w
zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,
− wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem,
− przygotowanie podłoża i fundamentu,
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,
− przeprowadzenie próby szczelności,
− przeprowadzenie badań bakteriologicznych,
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
− pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja odniesienia jest:
• SIWZ dla zadania „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie przy
ul. Maciszewskiej”,
•

•
•
•

umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.2. Normy
1. PN-87/B-01060

Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020
3. PN-B-10736
4. PN-88/B-06250
5. PN-86/B-06712
6. PN-B-11111
7. PN-B-10725
8.
9.
10.
11.

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M74024/00
12. PN-85/M-74081
13. PN-89/M-74091

14. PN-EN 12201
15. ZAT/97-01-001

Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze
Zaprawy budowlane zwykłe
Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.
Wymagania i badania
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne
1 MPa
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE)
Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach
ciśnieniowych do wody.

10.3. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociągowych – 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne

10.4. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod

