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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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zakresie
in ynierii l dowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynków
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektów budowlanych
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Wymagania ogólne
1. grupy robót
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich cz

ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej

c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. klasy robót
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu
3. kategorie robót
a. 45214210-5 - Szko y podstawowe
b. 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
c. 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
d. 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
e. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i
ruroci gów do odprowadzania cieków
f. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
g. 74231530-1 - Us ugi opomiarowania dla budownictwa
h. 36410000-8 - Sprz t sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Dalsze

uszczegó owienie

kategorii

robót

w

cz

ci

szczegó owej

ST.
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OGÓLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s wymagania
ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w ramach budowy
boisk sportowych w ramach realizacji programu ,,Orlik 2012 w Debrznie na terenie dzia ki

nr 194/1

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz
dokumentacji przetargowej i nale y je
stosowa w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poni szych specyfikacjach:
DM-00.00.00
D-01.00.00
D-02.00.00
D-03.00.00
D-04.00.00
D-05.00.00
D-06.00.00
D-07.00.00
D-08.00.00
D-09.00.00
D-10.00.00
D-11.00.00
D-12.00.00
D-13.00.00

Wymagania ogólne
Roboty pomiarowe
Roboty ziemne
Korytowanie wraz z profilowaniem i zag szczeniem
Warstwy ods czaj ce
Podbudowa z kruszywa amanego
Obrze a betonowe
Nawierzchnia ze sztucznej trawy
Nawierzchnia poliuretanowa
Nawierzchnia z kostki betonowej
Konstrukcje elbetowe, betonowe
Urz dzenia sportowe, ma a architektura
Ogrodzenia, pi kochwyty
Kraw niki

1.4. Okre lenia podstawowe
yte w ST wymienione ni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku
nast puj co:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i
okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
po czenia;
4

Biuro Projektowe
„GRIFFIN” Grzegorz abi ski

77-300 Cz uchów
ul. O . Wazów 5/47

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u
konstrukcji nawierzchni;

enia w nim

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych
z ocen jako ci materia ów oraz robót;
Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw s
cych do przejmowania i rozk adania
obci
od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla
ruchu; Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedzia tolerancji nie zosta okre lony -z
przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych;
Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le
przemarzania;

cy pod nawierzchni

do g boko ci

Pod e ulepszone - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod
nawierzchni , ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i
ciwego wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych
spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b
projektowej;

ca autorem dokumentacji

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz
dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizacj , charakterystyk i wymiary obiektu b
cego przedmiotem
robót;
Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - cz
przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn
ca
konstrukcyjn lub technologiczn , zdoln do samodzielnego spe nienia
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega
na
wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron
budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
z dokumentacj projektow i ST.

ich wykonania oraz za ich zgodno

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili ko cowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowi cz
umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby by y zawarte w ca ej dokumentacji. W
przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
kolejno ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi Zamawiaj cego,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali
rysunków. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materia y b
zgodne z
dokumentacj projektow i ST. Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST
uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w
ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli
musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okre lonymi wymaganiami, a ró nice
tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b
w pe ni zgodne z dokumentacj
projektow lub ST i wp ynie to na niezadowalaj
jako elementu budowli, to takie
materia y zostan zast pione innymi, a roboty z tym zwi zane - wykonane na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowi zany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych. Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie
przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Zamawiaj cym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Zamawiaj cego tablic
informacyjnych, których tre
b dzie zatwierdzona przez Zamawiaj cego. Tablice
informacyjne b
utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres
realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si ,
e jest w czony w cen umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wyka czania robót Wykonawca jest zobowi zany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stoj cej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków maj cych na celu stosowanie si
do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu
budowy oraz
unikanie uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a
wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego
sposobu dzia ania;
Stosuj c si do tych wymaga Wykonawca b dzie mia szczególny wzgl d na
lokalizacj
budynków oraz na
rodki ostro no ci zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami oraz mo liwo ci powstania po aru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
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Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej, utrzymywa
sprawny sprz t przeciwpo arowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie
budowy. Materia y atwopalne b
sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem
wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
- materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b
dopuszczone
do u ycia;
- nie dopuszcza si u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o
st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b
mia y aprobat techniczn
wydan przez uprawnion jednostk , jednoznacznie okre laj
brak szkodliwego
oddzia ywania tych materia ów na rodowisko;
- materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu
robót ich szkodliwo zanika (np. materia y pylaste), mog by u yte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania - je eli wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma zgod na u ycie tych
materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej;
- je eli Wykonawca u
materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy;
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia
podziemne takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz
cych w cicielami tych urz dze potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow
dla wszelkiego rodzaju robót, które maj by wykonane w zakresie prze enia
instalacji i urz dze podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inspektora
Nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa dostarczaj c wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
1.5.9. Ograniczenie obci
osi pojazdów
Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze obci enia na o przy
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w
sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b
dopuszczane
na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca
dzie odpowiada za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów
dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba ,
aby
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz
nie spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce,
socjalne oraz
sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si ,, e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych
powy ej nie
podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i z wszelkie materia y i
urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do
wydania potwierdzenia zako czenia przez Zamawiaj cego). Wykonawca b dzie
utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy by y w zadowalaj cym
stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób
zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny
za wype nienie wszelkich wymaga
prawnych odno nie wykorzystania
opatentowanych urz dze
lub metod i w sposób ci y b dzie informowa Zamawiaj cego o swoich dzia aniach,
przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty.

2.
WYMAGANIA
BUDOWLANYCH

2.1.

DOTYCZ CE

W

CIWO CI

WYROBÓW

ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na jeden tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje
dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materia ów i odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia prze Zamawiaj cego. Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a
nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj wymagania
ST w czasie post pu robót.

2.2.

Pozyskiwanie materia ów miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w

cicieli i odno nych w adz na
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pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde miejscowych w czaj c w to ród a
wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy Zamawiaj cemu
wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj
raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiaj cemu.
2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno
za spe nienie wymaga
jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a.

ilo ciowych i

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów na budow .
2.2.5. Humus i nak ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po uko czeniu robót.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b
wykorzystane do robót lub
odwiezione na odk ad odpowiedni do wymaga umowy lub wskaza Zamawiaj cego.
2.2.7. Wykonawca nie b dzie - za wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiaj cego -prowadzi adnych wykopów w Obr bie terenu budowy poza tymi,
które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy.
2.2.8. Eksploatacja róde materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.
2.3.

Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog by okresowo kontrolowane przez Zamawiaj cego w
celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materia ów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik
tych kontroli
dzie podstaw akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. W
przypadku, gdy Zamawiaj cy b dzie przeprowadza inspekcj wytwórni, b
zachowane nast puj ce warunki:
- Zamawiaj cy b dzie mia zapewnion wspó prac i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji;
- Zamawiaj cy b dzie mia wolny dost p w dowolnym czasie do tych cz ci wytwórni,
gdzie odbywa si produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4.

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z
terenu budowy, b
z one w miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego. Je li
Zamawiaj cy zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni te
dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany
przez Zamawiaj cego. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si niezbadane i nie
zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego
nie przyj ciem i nie zap aceniem.

2.5.

Przechowywanie i sk adowanie materia ów

9
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y do czasu, gdy b
one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y
swoj jako i w ciwo do robót i by y dost pne do kontroli przez Zamawiaj cego.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b
zlokalizowane w obr bie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj cym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .
2.6.

Wariantowe stosowanie materia ów
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo
wariantowego
zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiaj cego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzie przed u yciem
materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada
prowadzonych przez Zamawiaj cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie
mo e by pó niej zmieniany bez zgody Zamawiaj cego.

3.

WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU

3.1.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany
do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót
zaakceptowanym przez Zamawiaj cego - w przypadku braku ustale w takich
dokumentach sprz t powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiaj cego.
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiaj cego w terminie przewidzianym umow . Sprz t b
cy w asno ci
Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu kopie
dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj
mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiaj cego i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu.
Wybrany sprz t - po akceptacji Zamawiaj cego - nie mo e by pó niej zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania
warunków umowy, zostan
przez Zamawiaj cego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.

4.
4.1.

WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które
nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie
z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiaj cego, w terminie przewidzianych umow . Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy b
spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego
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w odniesieniu do dopuszczalnych obci
na osie i innych parametrów
technicznych.
rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci
na osie
mog by dopuszczone przez Zamawiaj cego pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co na w asny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.

WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za
jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z
dokumentacj projektow , wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Zamawiaj cego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno
za dok adne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z
wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi mie przez Zamawiaj cego. Nast pstwa
jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostan - je li wymaga b dzie tego Inspektor Nadzoru -poprawione przez
Wykonawc na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Zamawiaj cego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Zamawiaj cego dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiaj cy uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót,
rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce
na rozwa an kwesti . Polecenia Zamawiaj cego b
wykonywane nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

6.

OPIS DZIA A ZWI ZANYCH Z KONTROL JAKO CI ROBÓT

6.1.

Zasady kontroli jako ci robót

6.1.1. Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn za on jako robót.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe

kontrol robót i jako ci materia ów.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada
materia ów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiaj cy mo e
za da od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e
poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
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6.1.4. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z
cz stotliwo ci zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu bada i ich cz stotliwo s okre lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y tam okre lone, Zamawiaj cy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z
umow .
6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu wiadectwa, e wszystkie stosowane
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa
legalizacj , zosta y prawid owo
wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .
Zamawiaj cy b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych w
celu ich inspekcji.
6.1.7. Zamawiaj cy b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b
tak powa ne, e mog wp yn
ujemnie na wyniki bada , Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia
dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan
usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów.
6.1.8. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada
ponosi Wykonawca.
6.2.

materia ów

Pobieranie próbek
Próbki b
pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Zamawiaj cy b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Zamawiaj cego Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materia ów, które budz w tpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie
zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania
próbek b
dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Zamawiaj cego.
Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru b
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa mo na wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada Wykonawca
powiadomi Zamawiaj cego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Zamawiaj cego.

6.4.

Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa Zamawiaj cemu kopie raportów z wynikami bada
jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie
zapewnienia jako ci. Wyniki bada b
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
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zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Zamawiaj cego
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Zamawiaj cy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów, ród a ich wytwarzania
i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materia ów. Zamawiaj cy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia zgodno materia ów i robót
z wymaganiami ST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc .
Zamawiaj cy mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od
Wykonawcy na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy
niewiarygodne, to Zamawiaj cy poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si
wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z
dokumentacj projektow i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub
dodatkowych bada i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.6.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiaj cy mo e dopu ci do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : a)
Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
ciwych przepisów i dokumentów technicznych;
b)
Deklaracja zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat
techniczn - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
je eli nie s obj te certyfikacj okre lon w pkt 6.6.a), które spe niaj ST.
W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s wymagane przez ST, ka da
partia dostarczona do robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe musz posiada w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych
przez niego. Kopie wyników tych bada b
dostarczone przez Wykonawc
Zamawiaj cemu. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga , b
odrzucone. Oferent powinien do czy autoryzacj producenta na dostaw i
nawierzchni syntetycznej.

6.7.

Dokumenty udowy

6.7.1. Dziennik budowy.
a)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym
Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno
za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
b)
Zapisy w dzienniku budowy b
dokonywane na bie co i b
dotyczy przebiegu
robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
bowego. Zapisy b
czytelne, dokonane trwa
technik , w porz dku
chronologicznym, bezpo rednio jeden po drugim, bez przerw.
c)
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Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b
oznaczone
kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i
Zamawiaj cego.
d)
Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej;
- uzgodnienie prze Zamawiaj cego harmonogramów robót;
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót;
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
- uwagi i polecenia Zamawiaj cego;
- daty zarz dzenia wstrzymania robót z podaniem powodu;
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych
ostatecznych odbiorów robót;
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi;
- zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót;
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadza ;
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ;
- inne istotne informacje o przebiegu robót;
e)
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy b
przed one Zamawiaj cemu do ustosunkowania si .
f)
Decyzje Zamawiaj cego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
g)
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiaj cego do ustosunkowania
si . Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania
polece Wykonawcy robót.
h)
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty
zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru robót. Winny by
udost pnione na ka de Syczenie Zamawiaj cego.
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
6.8.3 Pozosta e dokumenty budowy.
a)pozwolenie na realizacj zadania budowlanego;
b)protoko y przekazania terenu budowy;
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
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d)protoko y odbioru robót;
e)protoko y z narad i ustale ;
f) korespondencja na budowie;
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy b
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy b
zawsze dost pne dla Zamawiaj cego.

7.
7.1.

WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
Dokumentacj Projektow i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym lepym
Kosztorysie.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru b
wpisane do Ksi gi Obmiaru.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg
instrukcji In yniera na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc i In yniera.

7.2.

Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b
obmierzone poziomo wzd
linii osiowej.
Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej,
obj to ci b
wyliczone w m3 jako d ugo pomno ona przez redni przekrój. Ilo ci,
które maj by obmierzone wagowo, b
wa one w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3.

Wagi i zasady wa enia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. B dzie utrzymywa to wyposa enie
zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
In yniera.

7.4.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b
przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a
tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robót.
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Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b
wykonane w sposób
zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b
uzupe nione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mog by do czone w formie oddzielnego za cznika do Ksi gi
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nast puj cym etapom
odbioru:
a) odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu;
b) odbiór cz ciowy;
c) odbiór ostateczny;
d) odbiór pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilo ci
i
jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.
Odbiór w/w robót b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiaj cy.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiaj cego. Odbiór b dzie
przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty
zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiaj cego.
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Zamawiaj cy na podstawie
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow , ST i uprzednimi
ustaleniami. Obowi zkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw
podbudowy pod nawierzchni syntetyczn , potwierdzone przez badania
laboratoryjne.
8.1.2. Odbiór cz ciowy - polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.
Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiaj cy.
8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
a)
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona
przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na
pi mie o tym fakcie Zamawiaj cego.

b)
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od
dniapotwierdzenia przez Zamawiaj cego zako czenia robót i przyj cia dokumentów.
Odbioru dokona obecno ci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego. Komisja
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odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
dokumentacj projektow i ST.
c)
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania
robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robót
poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
d)
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i ST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo
ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon warto wykonywanych robót w
stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach umowy.
e)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru
ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
f)
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce
dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, je li
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy;
- szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew
uzupe niaj ce lub zamienne);
- recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów;
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST;
- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie z ST;
- opinia technologiczna sporz dzona na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów
za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST;
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia, itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania
tych robót w cicielom urz dze ;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;
- kopia mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
g)
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
h)Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
9.
9.1.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ustalenia ogólne
Podstaw p atno ci jest cena rycza towa obejmuj ca wykonanie wszystkich robót
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych i w dokumentacji projektowej.
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Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00
Koszt dostosowania si do wymaga warunków
umowy i wymaga
zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okre lone
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3.

ogólnych
w
w/w

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 uzgodnie
wynikaj cych z post pu robót;
b)
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu;
op aty/dzier awy terenu;
przygotowanie terenu;
konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa i drena u;
tymczasowa przebudowa urz dze obcych;
9.3.2.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barier i wiate ;
b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego;

9.3.3.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni cie wbudowanych materia ów 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. Zarz dzenie 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).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.00.00

ROBOTY POMIAROWE
1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wyznaczenia
sytuacyjnego boisk i punktów wysoko ciowych w zwi zku z budow boisk sportowych w
ramach realizacji programu ,,Orlik 2012 '' w Debrznie na terenie dzia ki nr 194/1.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy
wyznaczeniu sytuacyjno-wysoko ciowym boisk, bie ni, chodników i obejmuj :
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysoko ciowe w terenie równinnym na powierzchni
~2593,00 m2.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi normami
oraz
Dokumentacj Projektow .
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia zawodowe
nadane zgodnie z Ustaw z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z
pó niejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowa niona przez Wykonawc ,, do
kierowania pracami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach dotycz cych realizacji
zamówienia.
1.4.3. Inwentaryzacji a powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
Dokumentacj Projektow ST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce
robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

z

2. Materia y
Materia ami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych
punktów wysoko ciowych wg zasad niniejszej ST s :
-

paliki drewniane o rednicy 5 8 cm i d ugo ci 0,5 1,5 m,
s upki betonowe,
farba chlorokauczukowa.

3. Sprz t
Roboty zwi zane ze stabilizacj i oznaczeniem punktów g ównych oraz
roboczych punktów wysoko ciowych b
wykonane r cznie. Roboty pomiarowe
zwi zane z wytyczeniem oraz okre leniem wysoko ciowym powy szych elementów
wykonywane b
specjalistycznym sprz tem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, aty, ta my stalowe).
Sprz t pomiarowy powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej dok adno ci
pomiaru.

4. Transport
Materia y (paliki drewniane oraz s upki betonowe) mog by przewo one
dowolnymi rodkami transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotycz ce wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne".
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowi zuj cymi
Instrukcjami GUGiK.
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Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej od
Zamawiaj cego dane zawieraj ce lokalizacj i wspó rz dne punktów g ównych trasy
oraz reperów. W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca
powinien przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego
wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by wykonywane przez osoby posiadaj ce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa In yniera o wszelkich
dach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. B dy te powinny by
usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wszystkie roboty, które bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mog by
rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In yniera.
Punkty wierzcho kowe i g ówne musz by zaopatrzone w oznaczenia
okre laj ce ich charakterystyk i po enie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron
wszystkich punktów pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów g ównych i punktów wysoko ciowych
Punkty te powinny by zastabilizowane przy u yciu palików drewnianych lub
upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych. Repery robocze
nale y za
poza granicami robót. Rz dne reperów roboczych nale y okre la z tak
dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by mniejszy od 4 mm/ km,
stosuj c niwelacje podwójn w nawi zaniu do reperów pa stwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie mo e by wi ksze ni 3 cm. Rz dne wysoko ciowe
nale y wyznaczy z dok adno ci do 1 cm w stosunku do rz dnych okre lonych w
Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi
boiska na powierzchni terenu. Do wyznaczania kraw dzi nale y stosowa paliki lub
wiechy.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne". Kontrole jako ci prac pomiarowych zwi zanych z wyznaczaniem
trasy i punktów wysoko ciowych nale y prowadzi wg ogólnych zasad okre lonych w
instrukcjach i wytycznych GUGiK.
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7. Obmiar robót
Jednostk obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych
przy wyznaczeniu boiska.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne".
Odbiór robót zwi zanych z wyznaczeniem osi trasy nast puje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protoko u kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedk ada In ynierowi.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne". Cena wykonania robót obejmuje:
-

wyznaczenie punktów g ównych i punktów wysoko ciowych,

-

uzupe nienie dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed
zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

-

10. Przepisy zwi zane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.
163 z pó niejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja
techniczna G-3 Geodezyjna obs uga inwestycji, GUGiK-1979. Instrukcja techniczna G-1
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysoko ciowa
osnowa pozioma, GUGiK - 1983. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i
wysoko ciowe, GUGiK - 1979. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK
- 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót ziemnych w zwi zku z budow boisk sportowych w ramach realizacji programu
,,Orlik 2012 '' w Debrznie na terenie dzia ki nr 194/1.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy
wyznaczeniu sytuacyjno-wysoko ciowym boiska i obejmuj :
- wykopy pod s upki pi kochwytów, awy obrze y
- wymian gruntu
- profilowanie spadków
- za adunek i wywóz ziemi z wykopów
- wykopy pod s upki ogrodzenia
1.4.Okre lenia podstawowe
1.4.1. Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi
odpowiednimi normami i Specyfikacj Techniczn DM-00.00.00 „Wymagania ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj
Projektow ST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

2 Materia y
Nie wyst puj

3 Sprz t
Ogólne wym. dotycz ce sprz tu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania
ogólne". Roboty ziemne nale y prowadzi r cznie oraz przy u yciu
nast puj cego sprz tu mechanicznego:
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- zag szczarka,
Sprz t powinien by jak okre lono w specyfikacji, b
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inny, o ile

4 Transport
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne" . Do przewozu wszelkich materia ów sypkich i zbrylonych jak ziemia,
piasek, pospó ka stosowane b
samochody samowy adowcze -wywrotki. U yte rodki
transportu musz by sprawne technicznie. Transport powinien by jak okre lono w
specyfikacji, b
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiaj cego

5. Wykonanie robót
5.1.

Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki dotycz ce wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne".
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów nale y: zapozna si z planem sytuacyjno
wysoko ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniej cych i projektowanych
budynków i budowli, wynikami bada geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypów i skarp ziemnych, wyznaczy zarysy robót ziemnych na gruncie
poprzez trwa e oznaczenie w terenie po enia wszystkich charakterystycznych punktów
przekroju pod nego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów ,
po enia ich osi geometrycznych, szeroko ci korony, wysoko ci nasypów i g boko ci
wykopów, zarysy skarp, punktów ich przeci cia z powierzchni terenu. Do wyznaczania
zarysów robót ziemnych pos ugiwa si instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit ,
niwelator, jak i prostymi przyrz dami -poziomic , at miernicz , ta
itp. przygotowa i
oczy ci teren poprzez: usuni cie gruzu i kamieni, wycink drzew i krzewów, wykonanie
robót rozbiórkowych, istniej cych obiektów lub ich resztek, usuni cie ogrodze itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne b
wykonywane,
urz dzenie przejazdów i dróg dojazdowych.
Pod e naturalne powinno stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotno ci o wytrzyma ci powy ej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robót ziemnych nale y pozostawi warstw gruntu ponad za one rz dne
wykopu o grubo ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubo ci warstwy nie
powinno przekracza +/-3 cm. Nie wybran , w
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odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw gruntu nale y usun sposobem r cznym
lub mechanicznym, zapewniaj cym uzyskanie wymaganej dok adno ci wykonania
powierzchni pod a, bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu lub u eniem przewodu
5.3. Zasypki i zag szczenie gruntu
Do zasypania fundamentów i cian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz
formowania nasypów nale y wykorzysta grunty wirowe i piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste pochodz ce z wykopów na odk ad lub dowiezione spoza strefy robót z
wy czeniem
gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, py owych, lessowych.
Zasypk nale y wykona warstwami metod pod
, boczn lub czo ow z
jednoczesnym
zag szczaniem. Grubo
usypywanych warstw jest zale na od zastosowanych maszyn i
rodków transportowych i winna wynosi 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek.
Do zag szczenia gruntów nale y u
maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o
cznym prowadzeniu, p yty ubijaj ce w zale no ci od dost pu do miejsca warstwy
zag szczanej. Wska nik zag szczenia winien wynosi I s =1,02.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nale y osuszy i
oczy ci z
zanieczyszcze pozosta ych po monta u przewodu. U yty materia i sposób zasypania
przewodu nie powinien spowodowa uszkodzenia u onego przewodu i obiektów na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo ci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi co najmniej 0,5 m. Materia em
zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinny by : grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materia zasypu
powinien by zag szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym
uwzgl dnieniem wykopu pod z cza.
Najistotniejsze jest zag szczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nale y wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie A PN-B-06050.
Zasypk wykopu powy ej warstwy ochronnej dokonuje si gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zag szczeniem.
Zastosowany sposób zag szczenia zasypki wykopów nie powinien oddzia ywa ujemnie na
stateczno budynków i innych budowli oraz istniej cego uzbrojenia terenu. Za powsta e
ewentualne szkody odpowiada b dzie Wykonawca.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie w ca ym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa w kierunku
podnoszenia si niwelety. W czasie robót ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek
pod ny i nada przekrojom poprzecznym spadki umo liwiaj ce szybki odp yw wód z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by mniejszy ni 4%
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w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni
ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych robót na spe nienie wymaga dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w
czasie post pu robót. Niezale nie od budowy urz dze stanowi cych elementy systemów
odwadniaj cych uj tych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona
urz dzenia, które umo liwiaj odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar
robót ziemnych tak, aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.5.

Skarpy wykopów
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantowa ich stateczno w
ca ym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze wynikaj cych z nieprawid owego
ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od Dokumentacji
Projektowej obci a Wykonawc .
Dok adno wykonania robót ziemnych w wykopach powinna by sprawdzana co
20 m. Wykonawca ma obowi zek zag szczania przekrojów poprzecznych tak, aby
mo liwo kontroli by a zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli
L.p.
1

2

5.6.

Cz

budowli

Jednostka

Pod o e powierzchni:
nierówno powierzchni^
pochylenie poprzeczne powierzchni
niweleta powierzchni
Skarpy:
pochylenia 1:m
- nierówno powierzchni pod warstw ziemi urodzajnej
nierówno ci górnej powierzchni ziemi urodzajnej*
)
* nierówno ci mierzone at 3m
Zag szczenie gruntu i no no

cm %
cm
%pochylenia
cm cm

Dok adno
±3 ±0,5
+1, -3
±10 ±10
±5

w wykopach

Zag szczenie gruntu w wykopach - w pod o u nawierzchni okre lane
jest na podstawie:
A) wska nika zag szczenia Is
Wska nik zag szczenia Is, b dzie wyznaczany na podstawie bada g sto ci
obj to ciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z pod a
wykopu oraz maksymalnej g sto ci obj to ciowej (pds) szkieletu gruntu okre lanej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane warto ci wska nika zag szczenia Is w wykopach (pod o e)
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Minimalna warto Is dla:
Ruch KR3 - KR6
1,00
0,97

5.6.

Ruch budowlany
Nie nale y dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo
gruntu (nak adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni 0,3 metra.

warstwy

Z chwil przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si
po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t czynno budowlan . Mo e odbywa si
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj uszkodze powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania
podanych powy ej warunków obci a Wykonawc robót ziemnych.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne".
Po wykonaniu wykopu nale y sprawdzi , czy pod wzgl dem kszta tu i wyko czenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dok adno
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i pod a,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obr bie wykopu,
- jako gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypów,
- zag szczenie.
Wyniki bada i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót nale y
wpisywa do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protoko ów odbiorców robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.

7. Obmiar robót
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Jednostk obmiaru robót jest 1 m3 (metr sze cienny) robót ziemnych
(przemieszczania, zasypek, wykopów)..
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". Odbioru
robót ziemnych nale y dokona zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo i jako
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne". Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie,
przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i wy adunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zag szczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odk adzie,
- wykonanie zasypek, nasypów,
- rekultywacj terenu.

10. Przepisy zwi zane i standardy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy BN-72/893201 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. , BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika
zag szczania gruntu. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia i opis
gruntów BN-70/8931 -05 Oznaczania wska nika no no ci gruntu jako pod a nawierzchni
podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.00.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAG SZCZENIEM POD
A
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Wst p

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a w zwi zku z
budow boisk sportowych w ramach realizacji programu ,, Orlik 2012 '' w Debrznie na
terenie dzia ki nr 194/1.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy
wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchni boiska sportowego i obejmuj :
a) Profilowanie i zag szczenie pod
chodników

a gruntowego pod nawierzchni boisk, bie ni i

Grunt z korytowania przeznaczony na odk ad stanowi w asno Wykonawcy i
odtransportowany b dzie na jego sk adowisko przy zachowaniu ustale D.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach".
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi
odpowiednimi normami i Specyfikacj Techniczn DM-00.00.00 „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

zgodno

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za
z Dokumentacj Projektow , ST i poleceniami In yniera.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania

ogólne".

2. Materia y
Nie wyst puj .

3. Sprz t
3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu mo e by stosowany sprz t:
- koparko-spycharki,
- koparko- adowarki,
- spycharki g sienicowe,
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- adowarki,
- równiarki samojezdne,
lub inny sprz t akceptowany przez In yniera.
3.3 Sprz t do zag szczania
Sprz t u ywany do zag szczania powinien uzyska akceptacj In yniera.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu w miejscach jego naturalnego
zalegania.

4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod
nawierzchni boiska sportowego nale y u
samochodów samowy adowczych.
Wybór rodków transportu oraz metod transportu powinien by dostosowany do
kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od
odleg ci transportu. Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z
uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa zarówno w obr bie pasa drogowego, jak i poza
nim. Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportu powinny spe nia wymagania
podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca mo e przyst pi do wykonywania koryta oraz profilowania i
zag szczenia pod a dopiero po zako czeniu i odebraniu robót zwi zanych z
wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urz dze podziemnych w korpusie
ziemnym.
Wykonawca powinien przyst pi do wykonywania koryta oraz profilowania i
zag szczenia pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag szczania pod a i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest mo liwe wy cznie
za zgod In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zag szczonym nie mo e odbywa si ruch
budowlany, nie zwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2.

Wykonanie koryta

Koryto nale y wykona zgodnie z Dokumentacj Projektow . Do wykonania koryta nale y
stosowa równiark lub spychark uniwersaln . Ostatecznie profilowanie nale y
wykona r cznie.
Odspojony grunt nale y odwie

na sk adowisko (odk ad) Wykonawcy.

Profilowanie i zag szczenie pod a w korycie nale y wykona
podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3. Profilowanie pod

zgodnie z zasadami

a

Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze . Nale y usun b oto i grunt, który uleg nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni pod a, które ma by profilowane nale y sprawdzi , czy
istniej ce rz dne terenu umo liwiaj uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rz dnych pod a. Zaleca si aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej
5 cm wy sze ni projektowane rz dne pod a.
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj zani enia poziomu w pod u
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni pod e na g boko co
najmniej 10 cm, dowie
dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla
górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych
wysoko ciowych i zag ci warstw do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia,
okre lonych w tablicy p.5.2.5.
Je eli rz dne pod a przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyst pieniem do profilowania oczyszczonego pod a
jego powierzchni nale y dog ci 3-4 przej ciami redniego walca stalowego,
adkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
5.2.4.

Zag szczanie pod

a

Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi do jego dog szczenia przez
wa owanie. Jakiekolwiek nierówno ci powsta e przy zag szczaniu powinny by
naprawione przez Wykonawc w sposób zaakceptowany przez In yniera.
Zag szczenie pod a nale y kontrolowa wed ug normalnej próby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wska nik zag szczenia nale y
okre li zgodnie z BN-77/8931-12. Minimaln warto
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wska nika zag szczenia podano w tablicy p.5.2.5.
Wilgotno gruntu pod a przy zag szczeniu nie powinna ró ni si od
wilgotno ci optymalnej o wi cej ni (wg PN-S-02205:1998):
-

w gruntach niespoistych ± 2%,

-

w gruntach ma o i rednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod
Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod

a.

a Is > 1,00

Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem
pod a nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst puje natychmiast do
uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy pod e przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub inny sposób zaakceptowany przez
In yniera.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przyst pieniem do uk adania podbudowy nale y odczeka do
czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na w asny koszt.

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00.
„Wymagania ogólne".
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi systematyczne badania
kontrolne w zakresie i z cz stotliwo ci gwarantuj
zachowaniem wymaga jako ci
robót, lecz nie rzadziej ni wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug metody
Cz stotliwo
Lp
1.

Wyszczególnienie bada

Minimalna liczba bada na
dziennej dzia ce roboczej

Szeroko , g boko

i

Ukszta towanie pionowe osi

3.

Zag szczenie, wilgotno
gruntu -badanie wska nika

Maksymalna powierzchnia (m2)
przypadaj ca na jedno badanie

Z cz stotliwo ci gwarantuj c spe nienie wymaga

po o enie koryta
2.

bada

przy odbiorze, okre lonych w p.6.2.
jw.
2

600
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Proctora jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste uziarnienie materia u tworz cego
pod e , kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci
p ytowych. Nale y
okre li pierwotny i wtórny modu odkszta cenia pod a wed ug BN-64/8931-02.
Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia
nie powinien przekracza 2,2.
Minimalny modu odkszta cenia przy u yciu p yty o rednicy 30 cm jak w PNS-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania p yt 0 30 cm wykonanego koryta gruntowego nale y przeprowadzi
nie rzadziej ni 1 raz na 500 m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i pod
6.2.1.

Zag szczenie pod

a

Zag szczenie pod
6.2.2.

a

a nale y kontrolowa wg punktu 5.2.4. i 6.1.

Cechy geometryczne
6.2.2.1. Równo
Nierówno ci profilowanego i zag szczonego pod a nale y
mierzy at co 20 m w kierunku pod nym. Nierówno ci poprzeczne
nale y mierzy at co najmniej 2 razy.
Nierówno ci nie mog przekracza 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale y mierzy za pomoc 4-metrowej aty
i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne pod a powinny by zgodne z
Dokumentacj Projektow z tolerancj ± 0,5%.
6.2.2.3. G boko

koryta i rz dne dna

boko koryta i rz dne nale y sprawdza w 3 przekrojach
w osi i na kraw dziach. Ró nice pomi dzy rz dnymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekracza +1 cm i -2 cm
6.2.2.4. Szeroko

koryta

Szeroko koryta nale y sprawdza co najmniej w 3 przekrojach.
Szeroko koryta nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o
wi cej ni +10 cm i -5 cm.
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Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech
geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.2.2. powinny by
naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót
Jednostk obmiaru robót jest1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta
wraz z
wyprofilowaniem i zag szczeniem pod a gruntowego.
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania
ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne". Odbiór
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zag szczonego pod a dokonywany jest na
zasadach odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i powinien by
przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania post pu robót.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne". Cena wykonania robót obejmuje:
-

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-

wykonanie koryta gruntowego (wykop),
r czne i mechaniczne profilowanie dna pod a gruntowego,
mechaniczne zag szczenie pod a,
za adunek i transport gruntu na odk ad,
przeprowadzenie bada i pomiarów,
uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy zwi zane i standardy
PN-S-02201

PN-B-04481

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy i
okre lenia.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
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Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt .
BN-75/8931-03
Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów
do celów drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe.
planografem i at .

Pomiar

BN-70/8931-05

Oznaczenie wska nika
nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.

no no ci

równo ci nawierzchni

gruntu jako pod

a

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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Wst p

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru warstwy ods czaj cej w zwi zku z budow boisk sportowych w ramach realizacji
programu ,,Orlik 2012 '' w Debrznie na terenie dzia ki nr 194/1.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy wykonaniu
warstwy ods czaj cej i obejmuj :
- wykonanie warstwy ods czaj cej z piasku redniego pod nawierzchni boisk i ci gów
komunikacyjnych
- u

enie geotkaniny

1.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 'Wymagania ogólne'.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót

zgodno

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za
z Dokumentacj Projektow , ST i poleceniami In yniera.

Ogólne wymagania dotycz ce jako ci robót podano w ST DM00.00.00. „Wymagania Ogólne".

2. Materia y
2.1. Materia em stosowanym przy wykonywaniu warstwy ods czaj cej wed ug zasad
niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstw ods czaj

musi spe nia nast puj ce warunki:

a) wodoprzepuszczalno - warto wspó czynnika wodoprzepuszczalno ci K10 > 8m
/dob okre lona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
b) mo liwo
uzyskania wska nika zag szczalno ci Is = 1,00 wg normalnej próby
Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
c) wska nik ró noziarnisto ci U=d60/di0 > 3,0 wed ug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
d) wska nik nie przenikania drobnych cz stek gruntu do podbudowy
U=Di5/d85 > 5.
Oprócz wymienionych w asno ci piasek u yty na warstw ods czaj
nie powinien
zawiera zanieczyszcze :
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a) obcych - zawarto nie wi cej ni 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej
(badanie wg PN-B-06714/ 26)
Piasek z zaproponowanego przez wykonawc ród a po przedstawieniu
pozytywnych wyników bada laboratoryjnych musi by zaakceptowany przez
In yniera.

3. Sprz t
3.1. Równiarka - do roz cielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprz t do zag szczania zapewniaj cy uzyskanie wymaganego
wspó czynnika zag szczania.
yty sprz t musi uzyska akceptacj In yniera.

4. Transport
yte rodki transportu powinny zabezpiecza przewo ony piasek przed wyschni ciem,
wp ywami atmosferycznymi i segregacj . U yte rodki transportu musz uzyska
akceptacj In yniera.

5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym nale y wykona
zgodnie z „Instrukcj oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym".
5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty przygotowawcze
Pod e gruntowe warstwy ods czaj cej powinno by przygotowane zgodnie z
ustaleniami ST D.01.04.00 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem
pod a". Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej
warstwy w oparciu o Dokumentacj Projektow .

5.2.4. Rozk adanie piasku
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Piasek do wykonania warstwy ods czaj cej powinien by rozk adany w
warstwie o jednakowej grubo ci przy u yciu równiarki. Roz ona warstwa powinna mie
tak grubo , aby ostateczna grubo warstwy po zag szczeniu by a równa grubo ci
projektowej. Warstwa ods czaj ca powinna by roz ona w sposób zapewniaj cy
osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych.
5.2.5. Zag szczenie warstwy ods czaj cej
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej nale y
przyst pi do jej zag szczenia przez wa owanie. Wa owanie powinno post powa
stopniowo, od dolnej do górnej kraw dzi warstwy. Jakiekolwiek nierówno ci lub
zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by wyrównane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a do otrzymania równej
powierzchni.
W miejscach niedost pnych dla walców warstwa ods czaj ca powinna by
zag szczone zag szczarkami p ytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez In yniera.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia
nie mniejszego ni 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).
Na warstwie ods czaj cej z piasku z nale y roz
geow óknin o gramaturze podanej
w projekcie. Geotkanin nale y uk ada na minimum 30 cm zak adk . Powierzchnia po
eniu powinna by równa i wolna od sfa dowa . Wilgotno zag szczonego piasku
powinna by równa wilgotno ci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Je eli piasek zosta
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Je eli wilgotno piasku jest ni sza od optymalnej, piasek powinien by zawil ony wod i
równomiernie wymieszany.
Wilgotno piasku przy zag szczaniu nie powinna ró ni si od optymalnej o wi cej ni ±
2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy ods czaj cej
Warstwa ods czaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy
powinna by utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowi zany jest do
przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddzia ywania czynników
atmosferycznych. Koszty tych napraw s obj te cen jednostkow 1 m2 warstwy. Koszt
napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc robót.

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00.
„Wymagania ogólne"
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi systematyczne badania
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kontrolne i dostarcza kopie ich wyników In ynierowi.
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Badania te powinny obejmowa sprawdzenie wszystkich w asno ci piasku
podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2.

Badania w czasie robót
Cz stotliwo

bada kontrolnych w czasie robót podano w
Cz stotliwo

Lp.

Wyszczególnienie bada

1.

Grubo

2.

Uziarnienie piasku

3.

Wilgotno

4.

Zag szczenie warstwy

6.

Zawarto

zanieczyszcze obcych

5.

Zawarto

zanieczyszcze organicznych

Minimalna liczba bada
na dziennej dzia ce
roboczej

bada

Maksymalna powierzchnia
podbudowy (m2) przypadaj ca
na jedno badanie

warstwy
piasku

Wodoprzepuszczalno

2

-

600

1000 i przy ka dej
zmianie kruszywa

- przy ka dej zmianie

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi badania w asno ci kruszywa podane w
tabeli. Próbki nale y pobiera losowo.
6.2.2. Badanie zag szczenia
Zag szczenie nale y sprawdza wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch
punktach wybranych losowo na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni w jednym
punkcie na 600 m2 .
6.2.3. Badanie wilgotno ci kruszywa
Wilgotno kruszywa w czasie zag szczania powinna by równa wilgotno ci
optymalnej z tolerancj ± 2%.
Wilgotno kruszywa nale y bada wg PN-B-06714/17 przynajmniej
dwukrotnie na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na 600 m2 warstwy.
6.2.4. Grubo

warstwy

Grubo warstwy Wykonawca powinien mierzy natychmiast po
zag szczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na ka dej dzia ce
roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na 400 m2 warstwy.
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6.2.5. Cechy geometryczne warstwy
a) równo
- nierówno ci pod ne warstw nale y mierzy 4 metrow at w co
najmniej 3 przekrojach, nierówno ci poprzeczne nale y mierzy w co najmniej 3
przekrojach,
b) spadki poprzeczne - nale y mierzy za pomoc
aty i poziomicy co najmniej 3
przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny by zgodne z Dokumentacj
Projektow z tolerancj ± 0,5 %,
c) rz dne wysoko ciowe - nale y sprawdza co najmniej w 6 punktach, ró nice
pomi dzy rz dnymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza + 1 cm i
-2 cm,
d) szeroko - nale y sprawdza co najmniej w 3 przekrojach; szeroko nie mo e
ró ni si od projektowanej o wi cej ni + 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robót
Jednostk obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) u onej i
zag szczonej wa rstwy od s czaj cej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania
ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady e odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania
ogólne".

9. Podstawa p atno ci

-

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
transport materia ów do wykonania robót,
sytuacyjno-wysoko ciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
roz cielenie i zag szczenie warstwy ods czaj cej,
utrzymanie wykonanej warstwy,
niezb dne roboty pomiarowe i badania,
uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10.Przepisy zwi zane i standardy
PN-S-02201 PN-B -04481
BN-8931-12
PN-B-06714/12
PN-B-06714/26
PN-B-06714/17 PN-B-11113:1996

Drogi samochNawierzchnie drogowe.
Grunty budowlane. Badani e próbek
gruntu.
Drogi samochodowe. Oznaczenie
wska nika zag szczenia
gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci za
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Badania.
Oznaczenie
wilgotno ci.
Kruszywo
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drogowych.
PN-B-04492
Grunty budowlane. Oznaczenie wska nika
wodoprzepuszczalno ci.
PN-S-02205.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03
Obliczenie wspó czynnika filtracji gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.00.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO
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1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie w zwi zku z
budow boisk sportowych w ramach realizacji programu ,, Orlik 2012 ''
w Debrznie na terenie dzia ki nr 194/1.

1.2..

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie i obejmuj wykonanie:
- warstwa z kruszywa amanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 15cm,
- warstwa z mia u kamiennego (fr. 0-4 mm) o gr. 4cm.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegaj cy na odpowiednim
zag szczaniu kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotno ci
optymalnej.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podane w niniejszej ST s
zgodne obowi zuj cymi
odpowiednimi normami (w szczególno ci z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie") i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

zgodno

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za
z Dokumentacj Projektow , ST i poleceniami In yniera.

Ogólne wymagania dotycz ce jako ci robót podano w ST DM-00.00.00.
„Wymagania Ogólne".
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2. Materia y
Materia em do wykonania podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo amane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamie narzutowy i otoczaków. Kruszywo powinno by jednorodne, bez
zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa

le

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug normy PN-B-06714/15 musi
pomi dzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by ci
i nie mo e przebiega od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do górnej na s siednich sitach. Wymiar najwi kszych
ziarna kruszywa nie mo e przekracza 2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo.
Frakcje kruszywa przechodz ce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi wi cej ni
65% frakcji przechodz cej przez sito.

1-2 kruszywo na podbudow zasadnicz (górn warstw ) lub podbudow
jednowarstwow , 1-3 kruszywo na podbudow pomocnicz (doln warstw )
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa

1.

Zawarto ziaren mniejszych ni 0,075 mm, nie
wi cej ni

2.

Zawarto

3.

Zawarto

od 2 do 10

PN-B-06714-15

nadziarna, nie wi cej ni

5

PN-B-06714-15

ziaren nieforemnych, nie wi cej

35

PN-B-06714-16
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Zawarto zanieczyszcze organicznych, nie
wi cej ni :
Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym
zag szczeniu metod I lub II wg PN-BScieralno w b bnie Los Angeles:
a)

cieralno

1

PN-B-04481

od 30 do 70

PN-64/8931-01

ca kowita po pe nej liczbie

PN-B-06714-42
35

obrotów, nie wi cej ni ;
b) cieralno po 1/5 pe nej liczbie
obrotów,
7.
8.
9.
10.

30

w stosunku do ubytku masy po pe nej
Nasi kliwo , nie wi cej ni :
Mrozoodporno , ubytek masy po 25
cyklach zamra ania, nie wi cej ni :
Zawarto zwi zków siarki w przeliczeniu na
SO3, nie wi cej ni :
Wska nik no no ci Wno mieszanki kruszywa,
nie mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu Is>1,00

3
5

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

1

PN-B-06714-28

80

PN-S-06102

3. Sprz t
Do wykonania podbudowy z kruszywa
mechanicznie nale y stosowa nast puj cy sprz t:

amanego stabilizowanego

a) równiarki albo uk adarki kruszywa do rozk adania materia u.
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag szczania. W miejscach
trudnodost pnych powinny by
stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki
mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawc sprz t mechaniczny powinien by sprawny
technicznie i zaakceptowany przez In yniera.

4. Transport
Transport kruszywa musi odbywa si w sposób przeciwdzia aj cy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym pod o u drogi musi by tak
zorganizowany, aby nie dopu ci do jego uszkodze i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowy adowawczy (samochody, ci gniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musz spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci

e na osie i innych parametrów technicznych.

5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne".
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5.2. Zakres wykonywanych robót
Warstwa podbudowy z kruszywa amanego u
wykonanej warstwie ods czaj cej.
5.2.1. Przygotowanie pod

ona b dzie na wcze niej

a

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mi kkie miejsca pod a
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zag szczone lub wskazuj ce odchylenia
wysoko ciowe od za onych rz dnych powinny by naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osi gni cia wilgotno ci
optymalnej, powtórnie wyrównane i zag szczone.
Podbudowa musi by wytyczona w sposób umo liwiaj cy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacj Projektow i wed ug zalece In yniera.
Paliki lub szpilki do kontroli ukszta towania podbudowy musi by wcze niej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez
Wykonawc . Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umo liwia naci gni cie
sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno by wi ksze ni co 10 m.
5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki
Wykonawca na podstawie bada laboratoryjnych przygotowuje receptur na
wytworzenie mieszanki. receptura obejmowa b dzie ustalenie mieszanych frakcji
kruszywa oraz wilgotno optymaln dla mieszanych sk adników. Sporz dzona
receptura musi uzyska akceptacj In yniera.
5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstw podbudowy
Wytworzenie mieszanki polega b dzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji
kruszywa (przewidzianych receptur ) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno ci
optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebn ilo wody dla mieszanki ustala si laboratoryjnie z
uwzgl dnieniem wilgotno ci naturalnej materia u. Nawil anie mieszanki powinno
nast powa stopniowo w ilo ci nie wi kszej ni 10 l/ m3 do czasu uzyskania w
mieszance wilgotno ci optymalnej okre lonej laboratoryjnie. W czasie s onecznej
pogody, wiatrów i w zale no ci od temperatury, ilo wody powinna by odpowiednio
wi ksza. Zwi kszenie ilo ci wody mo e si ga 20% w stosunku do wilgotno ci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno naturalna materia u przekracza wilgotno
optymaln , nale y materia osuszy przez zwi kszenie ilo ci miesza .
5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa si b dzie
samowy adowczymi
rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej
wyprodukowaniu w sposób zabezpieczaj cy mieszank przed wysychaniem i
segregacj .
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5.2.6. Rozk adanie mieszanki
Przed przyst pieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowi zany do
oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcj oznakowania robót
prowadzonych w pasie drogowym". Roz enie mieszanki odb dzie si we wcze niej
przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiarki lub uk adarki z zachowaniem
parametrów (grubo ci i szeroko ci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji
Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by roz ona w sposób zapewniaj cy
osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Podbudowy nale y
wykona w dwóch warstwach. Ka da powinna by wyprofilowana i zag szczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy
ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi po odbiorze poprzedniej warstwy przez
In yniera. W czasie uk adania mieszanki nale y odrzuca ziarna o rednicy wi kszej ni
2/3 rozk adanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.2.7. Profilowanie roz

onej warstwy mieszanki

Przed zag szczeniem roz on warstw nale y sprofilowa do spadków
poprzecznych i pochyle pod nych wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
Profilowanie nale y wykona ci kim szablonem lub równiark . W czasie profilowania
nale y wyrówna lokalne wg bienia.
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna by
przed zag szczeniem zast piona materia em o odpowiednich w ciwo ciach.
5.2.8. Zag szczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przyst pi do jej
zag szczenia przez wa owanie. Podbudow z kruszywa amanego nale y zag szcza
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i g adkimi. Walcowanie powinno post powa
stopniowo od kraw dzi do rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska.
Jakiekolwiek nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by
wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u a do
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedost pnych dla walców podbudowa
powinna by zag szczona zag szczarkami p ytowymi ma ymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Wybór sprz tu zag szczaj cego zale y od rodzaju kruszywa:
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie,
cz ci wykresu obszaru dobrego uziarnieniu,
walcami ogumionymi, a nast pnie wibracyjnymi.
b) kruszywo z przewag ziaren drobnych tj. takie,
cz ci wykresu obszaru dobrego uziarnienia,
walcami ogumionymi, a nast pnie g adkimi.

którego uziarnienia le y w dolnej
zaleca si zag szcza najpierw
którego uziarnienie le y w górnej
zaleca si zag szcza najpierw
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W pierwszej fazie zag szczania nale y stosowa sprz t l ejszy, a w ko cowej
sprz t ci szy. Pocz tkowe przej cia walców wibracyjnych nale y wykona bez
uruchomienia wibratorów.
Zag szczenie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia
podbudowy nie mniejszego od 1,00 wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B04481 (metoda II).
Wilgotno kruszywa podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci
optymalnej, okre lanej wed ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II0. Wilgotno przy zag szczaniu powinna by równa wilgotno ci optymalnej z
tolerancj +10% i -20% jej warto ci.

6. Kontrola jako ci robót
ogólne"

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania

6.1. Zasady ogólne kontroli jako ci robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi systematyczne pomiary i
badania kontrolne i dostarcza ich wyniki In ynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykona w zakresie i z cz stotliwo ci gwarantuj
zachowanie
wymaga jako ci robót, lecz nie rzadziej ni wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej ST.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca musi wykona badania gotowej
mieszanki przeznaczonej do wykonania robót i przedstawi wyniki tych bada
In ynierowi, wed ug zasad okre lonej w niniejszej ST punkt 2.1 i 2.2.

6.3 Badania w czasie robót
Cz stotliwo bada kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z
kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie:
Cz stotliwo

bada

dziennej
powierzchnia podbudowy
Wyszczególnienie bada Minimalna liczba bada naMaksymalna
dzia ce roboczej
przypadaj ca na 1 badanie
(m2)
1. Uziarnienie kruszywa
600
2. Wilgotno kruszywa
LP

3.Zag szczenie warstwy
2 próbki na boisko
4.
Badanie
w ciwo ci kruszywa wg tab. w pkt. 2.2.
dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kruszywa

6.3.1. Badanie w asno ci kruszywa
W czasie robót Wykonawca b dzie prowadzi badania w a ciwo ci kruszywa
kre lone w tablicy p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Próbki nale y pobiera w
sposób losowy z roz o onej warstwy, przed jej zag szczeniem i w obecno ci In yniera.
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Wyniki bada musza by na bie

co przekazywane In ynierowi. Badania pe ne kruszywa,

obejmuj ce ocen wszystkich w a ciwo ci okre lonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania pe ne
nale y wykona tak e w przypadku zmiany ród a pobierania materia ów i w innych
przypadkach okre lonych przez In yniera.
6.3.2. Badanie wilgotno ci kruszywa
Wilgotno kruszywa musi by równa wilgotno ci optymalnej okre lonej
wed ug normalnej próby Proctora, wed ug PN-B-04481 metoda II) z tolerancj + 10% i 20% jej warto ci.
Wilgotno kruszywa nale y bada wed ug PN-B-06714/17.
6.3.3. Badanie zag szczenia warstwy
Zag szczanie ka dej warstwy musi odbywa si do osi gni cia
zag szczenia nie mniejszego od 1,00 wed ug normalnej próby Proctora, wed ug PN-B04481 (metoda II) lub metodzie ugi spr ystych. Zag szczenie podbudowy nale y
sprawdza wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zag szczenia wed ug metody Proctora jest niemo liwe, ze wzgl du na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrol zag szczenie nale y oprze na metodzie obci
ytowych, wed ug BN-64/8931-02 i nie rzadziej ni 2 razy na 1000 m2.
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna za
prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1
jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy podbudowy.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
kruszywa

Cz stotliwo

i zakres bada i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z

1.

Wyszczególnienie bada i
pomiarów
Grubo podbudowy

2.
3.
5.

Modu odkszta cenia
Szeroko podbudowy
Równo pod na

6.
7.

Równo poprzeczna
Spadki poprzeczne

8.

Rz dne

Lp

Minimalna cz stotliwo

bada i pomiarów

Podczas budowy:
- w trzech punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie
rzadziej ni co 400 m2, Podczas odbioru:
Co najmniej w dwóch przekrojach
W 3 przekrojach
at w 3 przekrojach
Co najmniej w 6 punktach
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warstwy

Grubo warstwy Wykonawca musi mierzy natychmiast po jej zag szczeniu w
punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubo ci podbudowy z kruszywa
amanego nie powinno przekracza +10%,
6.4.2. No no

i zag szczenie podbudowy wed ug obci

p ytowych

Maksymalne ugi cia lub minimalne modu y odkszta cenia w zale no ci
od wska nika zag szczenia i projektowanego wska nika no no ci zawarto w
poni szej tabeli.
Podbudowa z
kruszywa o
wska niku Wno
nie mniejszym
ni
%

Wymagane cechy podbudowy
Wska nik
Maksymalne ugi cie spr yste Minimalny modu odkszta cenia
zag szczenia Is pod ko em mm
mierzony p yt o rednicy 30 cm MPa
nie mniejszy ni ;
od drugiego
od pierwszego
40 kN
50 kN
obci enia E2
obci enia E1

60

1,0

1,40

1,60

60

120

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa amanego
a) Równo

podbudowy

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at w zgodnie z
norm BN-68/8931-04 z cz stotliwo ci podan w tablicy w punkcie 6.4.
Nierówno poprzeczne podbudowy nale y mierzy 4-metrow
cz stotliwo ci podan w tablicy w punkcie 6.4.

at z

Nierówno ci podbudowy nie powinny przekracza : 10mm - dla podbudowy
pomocniczej.
b)

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nale y mierzy 4-metrow at z cz stotliwo ci podan
w tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne powinny by zgodne z Dokumentacj
Projektow z tolerancj ± 0,5%.

c)

Rz dne podbudowy
Rz dne nale y sprawdza w 6 punktach w osi i na kraw dziach. Ró nice
pomi dzy rz dnymi wykonanej podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +1 cm i -2 cm.

d)

Szeroko

podbudowy
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Szeroko podbudowy nie mo e ró ni si od szeroko ci
projektowanej o wi cej ni + 10 cm, -5 cm.
6.5. Badania sprawdzaj ce
Laboratorium In yniera b dzie prowadzi o badania sprawdzaj ce z
cz stotliwo ci okre lon przez In yniera.

7. Obmiar robót
Jednostk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) u onej i zag szczonej warstwy
podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie. Ogólne zasady
obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania
ogólne

9. Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne". Cena wykonania robót obejmuje:
-

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-

oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

-

dostarczenie materia ów i sprz tu niezb dnych do wykonania podbudowy,

-

wytworzenie mieszanki kruszywa,
mechaniczne roz enie materia u warstwami,
zag szczenie poszczególnych warstw,
utrzymanie wykonanej warstwy,
rodki zaradcze chroni ce podbudow przed pogorszeniem si jako ci i
niekorzystnym wp ywem wody i sprz tu wykonawczego,
wykonanie pomiarów i bada ,
uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót

-

10. Przepisy zwi zane i standardy
N-B-06714/42

Az1).

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa amane do nawierzchni drogowych (Zmiana
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BN64/893102

Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt .

BN68/893104

Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .

BN77/893112

Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.00.00

OBRZE A BETONOWE
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1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z ustawieniem obrze y betonowych w zwi zku z budow boisk
sportowych w ramach realizacji programu ,, Orlik 2012 ''
w Debrznie na terenie dzia ki nr 194/1.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obejmuj cych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy ustawieniu
obrze y betonowych koloru czerwonego w i obejmuj :
a) ustawienie obrze y betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubo ci 3 cm i awie betonowej z oporem na kraw dzi zewn trznej nowych
nawierzchni i chodników
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi przepisami ST DM00.00.00 „Wymagania ogólne" i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
wykonania robót oraz za zgodno
Dokumentacj Projektow , ST i poleceniami In yniera.

z

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne".

2. Materia y
Materia ami stosowanymi przy robotach zwi zanych z ustawieniem obrze y na awie
betonowej wed ug zasad niniejszej ST s :
2.1. Obrze a betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 obrze a 8x30 cm.

Zastosowane obrze a pod wzgl dem jako ci powinny odpowiada nast puj cym
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normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i
badania",
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a",
Ponadto nasi kliwo

betonu w obrze u nie powinna by wi ksza ni 4%.

2.2. awa betonowa
awa betonowa pod obrze a oraz opór wykonane b
odpowiadaj cemu normie PN-EN 206-1:2003

z betonu klasy B15,

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, wir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk pod obrze a nale y wykona jako cementowo-piaskow w proporcji
1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wype nienia spoin mi dzy obrze ami:
cement klasy 32,5 - odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - nale y stosowa drobny, ostry piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B06711,woda - nale y stosowa wod odpowiadaj
wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprz t
3.1. Roboty zwi zane z wykonaniem awy betonowej z oporem i ustawieniem obrze y
wykonane b
r cznie.

4. Transport
4.1. Obrze a - transport i sk adowanie obrze y betonowych na miejsce wbudowania zgodnie
z norm BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i
badania."
4.2.

Beton na aw - transportowany b dzie dowolnymi
przewo enia wytworzonego betonu.

rodkami przeznaczonymi do
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4.3. Piasek oraz cement przewo ony by mo e na miejsce wbudowania dowolnymi rodkami
transportu, zapewniaj cymi trwa
w asno ci materia ów podczas transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Transport materia ów przewidzianych niniejsz ST do wykonania powy szych
robót. ród a pozyskania materia ów musz uzyska akceptacj In yniera.
Transport i sk adowanie obrze y betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysoko ciowe miejsc wbudowania obrze y
Wytyczenie sytuacyjno-wysoko ciowe odcinków wbudowania obrze y, wykonane
dzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2.3.Wykonanie koryta pod aw betonow
Roboty ziemne (wykopy) zwi zane z wykonaniem koryta gruntowego pod aw
betonow z oporem, wykonane b
r cznie. Geometria wykopu oraz g boko zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" i Dokumentacj
Projektow .
5.2.4.Wykonanie betonowej awy pod obrze a
Przed przyst pieniem do wytworzenia betonu na aw betonow z oporem,
Wykonawca jest zobowi zany do przygotowania receptury na beton. Receptura
winna by opracowana dla konkretnych materia ów, zaakceptowana wcze niej
przez In yniera.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 2061:2003. Sporz dzona receptura musi uzyska akceptacj In yniera.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2
niniejszej ST.
awa betonowa wykonana b dzie z betonu klasy B15, we wcze niej
przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie awy betonowej polega na roz cieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zag szczeniu. Wykonana awa wraz z oporem po
zag szczeniu betonu powinna odpowiada wymiarami oraz kszta tem -rysunkowi
w Dokumentacji Projektowej.
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na awie z oporem,

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrze a.
Na wykonanej awie betonowej nale y roz cieli r cznie podsypk cementowopiaskow grubo ci 3 cm, celem prawid owego osadzenia obrze a. Podsypk
cementowo-piaskow wykona nale y w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrze y betonowych
Roboty zwi zane w wbudowaniem obrze y winny by wykonane w okresie od 1
kwietnia do 15 pa dziernika przy temperaturze otoczenia nie ni ej ni 5 stopni
Celsjusza. Wbudowanie obrze y nale y dokona zgodnie z „Dokumentacj
Projektow ". Przy wbudowywaniu obrze y nale y bezwzgl dnie przestrzega
wytyczonej trasy przebiegu obrze y oraz usytuowania wysoko ciowego, zgodnego
z Dokumentacj
Projektow . Dopuszczalne odst pstwa od Dokumentacji
Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrze a i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.
5.2.7. Wype nienie spoin mi dzy obrze ami
Spoiny mi dzy obrze ami po oczyszczeniu nale y wype ni zapraw cementowopiaskow , przy u yciu 300 kg cementu na 1 m piasku. Materia y do wykonania
zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00 'Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola jako ci materia ów przed przyst pieniem do robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako materia ów przeznaczonych do wbudowania. Badanie obrze y
na etapie akceptacji materia u do robót wykonuje laboratorium wskazane przez
In yniera.
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy do laboratorium wybrane losowo przy
udziale In yniera, po 3 sztuki obrze y ka dego rodzaju dla przeprowadzenia
nast puj cych bada :
-

no no obrze y,
nasi kliwo betonu,
odporno na dzia anie mrozu.

Powy sze badania zostan wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 6.2.1.
Badanie dostaw materia ów
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Badanie obrze y betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztuk obrze a ka dego
rodzaju na 100 m wykonywanego wbudowania, wybran w obecno ci In yniera
do bada laboratoryjnych. Zakres bada laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.
Badania laboratoryjne wykonane b

na koszt Zamawiaj cego.

6.2.2. Badania betonu na aw
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z awy, celem zbadania w laboratorium,
wytrzyma ci betonu na ciskanie (1 seria próbek na 100 m wykonywanej awy
betonowej z oporem).
6.2.3. Kontrola ustawienia obrze y
Polega ona na sprawdzeniu zgodno ci wbudowanego obrze a z Dokumentacj
Projektow . Tolerancj podano w punkcie 5.2.7.
7. Obmiar robót
Jednostk obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrze a.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne".

9. Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania odno nie p atno ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne". Cena wykonania robót obejmuje:
-

prace pomiarowe i przygotowawcze,

-

transport i sk adowanie materia ów do wykonania robót,
wykonanie koryta gruntowego pod aw betonow ,
wykonanie deskowania awy betonowej,
wykonanie awy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym,
rozebranie deskowania,
piel gnacja wykonanej awy,
wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i roz cielenie jej jako podsypki pod
obrze a,

-

ustawienie obrze y betonowych,
wype nienie spoin mi dzy obrze ami przygotowan zapraw cementowo-piaskow ,
przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada ,
uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.
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10. Przepisy zwi zane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg
i Mostów w Warszawie.
BN-80/6775-03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i
badania.

BN-80/6775-03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz

1: Wymagania, w

ciwo ci, produkcja i zgodno

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci
dotycz ce cementu powszechnego u ytku.
PN-B-06711

Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,
badania i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.00.00

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
Sztuczna trawa
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Wst p

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru nawierzchni syntetycznej na boisku w zwi zku z budow boisk sportowych w ramach
realizacji programu ,, Orlik 2012 ''
w Debrznie na terenie dzia ki nr 194/1.
1.2.. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy wykonaniu
nawierzchni syntetycznej polipropylenowej na p ycie boiska i obejmuj :
-u

enie nawierzchni z syntetycznej trawy z wklejeniem linii

Uwaga: do wykonania nawierzchni boiska mo na u
ciwo ciach.

innych materia ów o podobnych

1.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi
odpowiednimi normami i ST DM-.00.00.00 'Wymagania ogólne'.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
Dokumentacj Projektow , ST i poleceniami In yniera.
Ogólne wymagania dotycz ce jako ci robót podano w ST DM-00.00.00.
„Wymagania Ogólne".

2. Materia y
Materia ami stosowanymi do wykonania robót wed ug zasad niniejszej
ST s
2.1. Trawa syntetyczna.
Dane techniczne:
•
•

wys. w ókien: min 60mm
sk ad w ókien: 100% polietylen

z
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• typ w ókien: monofilowe
• Dtex: min 11000
• sk ad podk adu: poliuretan
•
sto trawy: min 9700 w ókien /m2
• kolor: kolor zielony
• wype nienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy: EPDM
2.2. Kruszywo - piasek kwarcowy o granulacji 0,4 , 0,7 mm.

UW AG A: Dokum ent y naw ier zc hni k t ór e nal e y do c zy d o of ert y pr zet arg ow ej:
• aut ory zac ja pr o duce nt a naw ier zc hni n a zada nie o bj t e pr ze t arg iem (w
ory gin al e)
• at es t P Z H
• rek omen dacj a lu b apro bat a ITB
• kar t a z p aram et ram i t echnic zn ym i p ot w ierd zo na pr ze z pr oduc ent a ( w
O ry ginal e)
• inf orm acj a o pr zes zk ole ni u w yk onaw cy w zak res ie m ont a u naw ier zc hni
w ydana pr ze z pro duce nt a of erow an ej n aw ier zc hni
•

cer t yf ikat F IFA 2 S T AR na of erow any prod ukt

•

at est PZ H na granu lat EP DM

3. Sprz t
3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia ta m i

czenia pasów trawy syntetycznej,

3.2. Rozk adanie pasów trawy syntetycznej nale y wykona r cznie.

4. Transport
4.1. Transport trawy syntetycznej i ta m
Traw syntetyczn w rolkach nale y przewozi w opakowaniu producenta w sposób
zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem przy za adunku, roz adunku i w czasie
przewo enia.
Wymagania odno nie transportu zgodnie z instrukcj producenta,
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo transportowane b dzie rodkami transportu samowy adowczymi w sposób
zabezpieczaj cymi je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne".
5.2. Warunki dotycz ce wykonania robót
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1. Nawierzchnia mo e by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotycz cym powy szego zadania.
2. Spe nianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni
okre lonych w opisie nale y potwierdzi stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w
oryginale) pozwalaj cymi na ich weryfikacj .
3. Nawierzchnia powinna posiada aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopi
dokumentu potwierdzon za zgodno .
4. Wykonawca powinien posiada niezb dne do wiadczenie w wykonaniu nawierzchni z
trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta potwierdzone
minimum pi cioma referencjami za okres ostatnich pi ciu lat z obiektów o
powierzchni nie mniejszej ni projektowane (dla ka dego).
5.3. Zakres wykonywanych robót
Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska nale y przeprowadzi zgodnie ze
schematem instalacji, który zawiera zestawienie ponumerowanych rolek sztucznej trawy.
Numery rolek wyznaczaj kolejno ich uk adania. Rolki uk ada si na przygotowanej
podbudowie w ten sposób, aby ich kraw dzie styka y si mi dzy sob . Odchylamy na ok.
50 cm brzegi dwóch rolek i rozk adamy ta
20 cm. Nast pnie nanosimy klej. Klej jest
dwusk adnikowy PU w pojemnikach 13,2 kg. Jeden pojemnik powinien starczy na 15
mb. Do nanoszenia kleju u ywamy packi. Po po eniu kraw dzi rolek na ta
z klejem,
dociskamy wyk adzin workami z piaskiem 6 kg po ca ej d ugo ci lub spacerujemy
dociskaj c stopami przez 15 min a do zwi zania kleju. Nale y sprawdzi , czy nie ma
bli lub zmarszczek. W ten sam sposób post pujemy przy wklejaniu linii. Traw nale y
wyczesa przed rozpocz ciem zasypywania pierwsz warstw piasku celem
wyprostowania w osa. Nast pnie przestrzenie mi dzy
ami wype nia si piaskiem
kwarcowym o granulacji 0,3-0,8 mm w ilo ci 24kg/m2. W trakcie monta u wymagana jest
temperatura powietrza przynajmniej 15 st. C oraz brak opadów atmosferycznych.

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne".
6.1. Kontroli jako ci robót podlega jako u ytych materia ów - zgodno
wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.

z
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6.2. Kontrola jako ci w trakcie robót obejmuje:
-

kontrol przygotowania pod a,
sposób przygotowania materia ów,
kontrola u enia i po czenia pasów trawy syntetycznej,
kontrol monta u linii boisk,
kontrol zasypania kruszywem,

7. Obmiar robót
Jednostk obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00.
„Wymagania ogólne".

9. Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST DM-.00.00.00
„Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:
- transport materia ów przewidzianych do wykonania robót,
-

10.

przygotowanie pod a pod nawierzchni ,
przygotowanie materia ów,
roz enie pasów trawy syntetycznej,
po czenie pasów trawy syntetycznej,
monta linii boisk,
zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,
przeprowadzenie pomiarów i bada ,
uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót.

Przepisy zwi zane i standardy
- atest PZH
- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie obj te przetargiem (w oryginale)
- karta techniczna nawierzchni potwierdzon przez producenta (w oryginale.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.00.00

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE
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1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm na boisku w zwi zku z budow boisk
sportowych w ramach realizacji programu ,, Orlik 2012 ''
w Debrznie na terenie dzia ki nr 194/1.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
nawierzchni sportowej typu „poliuretan"

prowadzenia robót przy wykonaniu

1.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi
odpowiednimi normami i ST DM-.00.00.00 'Wymagania ogólne'.
Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metod
natrysku.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
Dokumentacj Projektow , ST i poleceniami In yniera.

z

Ogólne wymagania dotycz ce jako ci robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania
Ogólne".

2. Materia y
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materia y stosowane do wykonania robót musz by zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót
mog by stosowane wyroby budowlane spe niaj ce warunki okre lone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207,poz. 2016; z pó niejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz.881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci(Dz. U. z 2002r.,
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Nr 166.poz. 1360, z pó niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotycz ce stosowanych materia ów podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne" punkt 2.
2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877)
Technologia typu EPDM
Nawierzchnie typu EPDM- g adkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowodolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM min 7 mm. Nawierzchnie tego typu nale y wykonywa na 35 mm
podbudowie elastycznej typu ET. Kolor boiska czerwony, linie znakuj ce boiska - do
okre lenia przez projektanta.
2.3. Podbudowa
Pod e, na którym ma by uk adana nawierzchnia powinno by przygotowane
zgodnie z projektem i sztuk budowlan . Winno by suche, równe, pozbawione
zanieczyszcze i ustabilizowane.
Równo warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na acie 4m do 2mm. Nawierzchnia
boiska obramowana b dzie obrze em betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na awie
betonowej. Wody opadowe b
odprowadzane nawierzchniowo.

3. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"

4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne" . Transport materia ów do wykonania nawierzchni poliuretanowej mo e by
dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi, ani te nie pogorszy jako ci transportowanych
materia ów.

5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne".
1. Nawierzchnia powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre lonego zastosowania.
2. Projekt powinien by zgodny z w ciwymi normami i obowi zuj cymi przepisami, w
szczególno ci z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgl dnia
ciwo ci techniczno - u ytkowe wyk adziny.
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4. Wykonanie i odbiór urz dze sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestów higienicznych, wymogów p.po ., warunków technicznych stosowania i
Polskich Norm.
5.4.Sposób u ytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe s nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny s
. Powinny by u ytkowane w obuwiu sportowym . Nie nale y dopuszcza
do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zu ycie
nawierzchni . Unika zabrudze olejem , emulsj asfaltow oraz innymi rodkami
chemicznymi powoduj cymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza do jazdy na
rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, stra , pogotowie
ratunkowe i inne s by komunalne ) powinien by kontrolowany -równie ze wzgl du na
no no podbudowy. Uwagi ogólne Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s
podawane w dobrej wierze i maj charakter ogólny. Jako e faktyczny stan nawierzchni
sportowych jak te sposób u ytkowania jest zró nicowany i jest poza nasz kontrol ,
nasze sugestie, bez wzgl du na to czy zosta y przekazane ustnie, na pi mie, nie zwalniaj
ytkownika od konieczno ci dba ci o produkt.
- Wyk adziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okre lonego zastosowania.
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgl dnia
ciwo ci techniczno - u ytkowe wyk adziny.
- Wykonanie i odbiór urz dze sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestów higienicznych, wymogów p.po ., warunków technicznych stosowania i Polskich
Norm.

6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne".

7. Obmiar robót
Jednostk obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót
8.1.Ogólne zasady dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania
ogólne".
8.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
1 Nawierzchnia powinna mie jednakow grubo , a tam gdzie b dzie
ytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi min.13 mm
2 Powinna posiada jednorodn faktur zewn trzn oraz jednolity kolor.
3 Warstwa u ytkowa powinna by zwi zana na trwa e z warstwa, elastyczn .
4 Nie nale y dopu ci do powstawania zlewów oraz powsta ych z nadmiaru natrysku.
5 Nie nale y zwi ksza grubo ci warstwy górnej. Ca
musi by
przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni
6 Powsta e czenia (wynikaj ce z technologii instalacji) powinny by liniami prostymi,
bez uskoków utrudniaj cych pó niejsze u ytkowanie
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7 Spadki poprzeczne i pod ne oraz grubo ci nawierzchni powinny odpowiada
warto ciom okre lonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub
innych przepisów (w przypadku boisk, kortów itp).
8.3.Uwagi na temat tolerancji nierówno ci nawierzchni poliuretanowych;
1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie
ma opracowanej tabeli warto ci dopuszczalnych.
2. Systemy zewn trznych nawierzchni sportowych s opisane w normie DIN 18035 Part
6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pó niejszymi zmianami,
Wi kszo producentów systemów opiera si na tej normie.
3. Techniczna 1T6 , która jest podstaw do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.
4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.
5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówno ci nawierzchni sztucznej s opisane w
tabeli nr.4. wiersz 17 . Wed ug tej pozycji wielko ci te odpowiada powinny
warto ciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela
nr.3, wiersz 7.
6. Wspomniana wy ej tabela podaje graniczne warto ci odchy ek mierzonych w mm
pomi dzy dwoma mierzonymi punktami
8.4. Wymagane dokumenty dotycz ce nawierzchni
1. Badania na zgodno z norm PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik bada specjalistycznego laboratorium
badaj cego nawierzchnie sportowe np. Labosport
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycj wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na t nawierzchni
8.5. Wymagania dotycz ce wykonania prac nawierzchniowych
1/ Nawierzchnia mo e by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotycz cym powy szego zadania.
2/ Spe nianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni okre lonych
w opisie nale y potwierdzi stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalaj cymi
na ich weryfikacj .
3/ Nawierzchnia powinna posiada aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopi
dokumentu potwierdzon za zgodno .
UWAGA:
W celu p ot w ierd ze nia spe ni en ia w arun ku pos iad ani a pr ze z W yk onaw c
nie zb dn ej w ie d zy i d o w iadc ze nia ora z d ys ponow an ia os obam i zdo lnym i d o
w yk onania zam ów ieni a do of ert y do c zy n al e y:
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W yk a z w yk ona nyc h w ci gu ost at nic h 5 lat p r ze d d niem w s zc z ci a p ost pow an i a
t j. pr ze d dat p ubl ikac j i og os ze nia o zamó w ieniu, a je e l i okr es prow ad ze ni a
d zia al no ci jest kr ót s zy - w t ym okr esi e, r obót b udow la nyc h po leg aj cy c h n a
budow ie boisk s port ow yc h ( CPV 4 5. 21. 22. 2 1 -1) , w t ym : co najmniej dw óch bo isk
pi k ars kic h z naw ier zch ni z tr aw y sy nt et yc znej u
o ne j na mac ie gumow ej t zw .
Shoc k- pa d i co na jmni ej dw óch boisk z naw ie r zch ni p oli uret an ow t ypu EP DM, z
poda niem ich w art o ci, dat w yk on ani a or a z odb iorc ów . Do w yk a zu W yk onaw ca
zo bow i za ny jest d o c zy
d okum e nt y pot w ierd zaj c e,
e ro bot y t e zost a y
w yk onane zgod ni e z zasa dami s zt uki b u dow lane j i praw id ow o uko c zo ne
(r ef erenc je it p. )

9. Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania
ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:
- transport materia ów przewidzianych do wykonania robót,
- przygotowanie pod a pod nawierzchni ,
- przygotowanie materia ów,
- wykonanie impregnacji pod a,
- wykonanie warstwy no nej,
- wykonanie warstwy u ytkowej,
- monta linii boisk,
- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,
- przeprowadzenie pomiarów i bada ,
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.Przepisy zwi zane i standardy
10.1.Normy i Rozporz dzenia
PN-EN 1969:2002

Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie
grubo ci nawierzchni sportowych z tworzyw
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sztucznych
Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie
wytrzyma ci po czenia nawierzchni sztucznych
Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych
- Specyfikacja

(lub odpowiadaj ce im normy EN)
10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pó niejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pó niejszymi zmianami),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.09.00.00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
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1. Wst p
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej dla zadania
„Budowa zespo u boisk sportowych ORLIK 2012 w Debrznie na terenie dzia ki
nr 194/1".
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1
1.3.Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonywaniem nawierzchni z:
- kostki betonowej gr. 8cm - ci gi pieszo-jezdne;
- kostki betonowej gr. 6cm - chodniki.
1.4.Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze
sob trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s
zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt.1.5.

2. Materia y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2.

Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek i p yt powinna by równa i szorstka, a kraw dzie równe i proste,
wkl ni cia nie powinny przekracza :
- 2 mm, dla kostek o grubo ci £ 80 mm,
- 3 mm, dla p yt o grubo ci > 80 mm.
2.2.3.

Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej
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Nale y stosowa kostk betonow gr. 6 i 8cm szar lub czerwon . Tolerancje
wymiarowe wynosz :
- na d ugo ci ± 3 mm,
- na szeroko ci ± 3 mm,
- na grubo ci ± 5 mm.
2.2.4.Wytrzyma
na ciskanieWytrzyma
na ciskanie po 28 dniach ( rednio z
6-ciu kostek lub p ytek) nie powinna by mniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna najni sza
wytrzyma
pojedynczej kostki nie powinna by mniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5.

Nasi kliwo

Nasi kliwo kostek betonowych powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi nie wi cej ni 5%.
2.2.6.

Odporno

na dzia anie mrozu

Odporno kostek betonowych na dzia anie mrozu powinna by badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporno na dzia anie mrozu po 50 cyklach zamra ania i
odmra ania próbek jest wystarczaj ca, je eli:
- próbka nie wykazuje p kni ,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci próbek nie
zamra anych nie jest wi ksze ni 20%.
2.2.7.

cieralno

cieralno kostek betonowych okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosi nie wi cej ni 4 mm.
2.4. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych
2.4.1.

Cement

Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa cement portlandzki, bez dodatków,
klasy nie ni szej ni „32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.4.2.

Kruszywo

Nale y stosowa kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy za onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.4.3.

Woda
ciwo ci i kontrola wody stosowanej do produkcji powinny odpowiada wymaganiom wg

PN-B-32250.
2.4.4.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z recept laboratoryjn . Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wi ksz
wytrzyma
, mniejsz nasi kliwo i wi ksz odporno na niskie temperatury i dzia anie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni kostce trwa e zabarwienie. Powinny to by
barwniki nieorganiczne.

3. Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
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Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si r cznie. Je li
powierzchnie s du e, a kostki brukowe maj jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa
mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, s
cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich u enia. Urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa sztucznego. Do
wyrównania podsypki z piasku mo na stosowa mechaniczne urz dzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraw nikach.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe mo na przewozi uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7R. Kostki
betonowe mo na przewozi samochodami na paletach transportowych zabezpieczaj c
przed mo liwo ci przesuwania si podczas transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Pod

e

Pod

e gruntowe pod nawierzchni powinno by przygotowane zgodnie z

wymogami okre lonymi
w SST-04.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod u enie nawierzchni z kostki
brukowej by zgodny z dokumentacj projektow . Podbudow stanowi:
- kruszywo amane stabilizowane mechanicznie gr. 10 lub 20cm,
- warstwa podsypki piaskowej gr. 10cm.
Podbudowa powinna by przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo na stosowa
kraw niki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] i SST-08 oraz obrze a betonowe
20x6cm zgodne z dokumentacj projektow .
5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nale y zastosowa podsypk
cementowo-piaskow . Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by zgodny z dokumentacj
projektow , SST lub wskazaniami In yniera. Wymagania dla materia ów stosowanych na
podsypk powinny by zgodne z pkt. 2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026. Na podsypk
nale y stosowa piasek gruby, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712. Grubo podsypki
po zag szczeniu powinna zawiera si w granicach od 3 do 5 cm. Wspó czynnik
wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a
wytrzyma
na ciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
5.6. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostk uk ada si na podsypce tak, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y od 2 do
3 mm. Kostk nale y uk ada ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.
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Po u eniu, szczeliny nale y wype ni piaskiem, a nast pnie zamie powierzchni
przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi do ubijania nawierzchni.
Do ubijania u onej nawierzchni stosuje si wibratory p ytowe z os on z tworzywa
sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi
od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym
kszta tek. Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa
walca. Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni szczeliny piaskiem i zamie nawierzchni .
Nawierzchnia z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezale nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien da od producenta
wyników bie cych bada wyrobu na ciskanie. Zaleca si , aby do badania wytrzyma ci
na ciskanie pobiera 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek u onych w nawierzchni).
Poza tym, przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie
wymaga podanych w pkt 2.2.2, 2.2.3 i 2.3 i wyniki bada przedstawia In ynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.

Sprawdzenie pod

a i podbudowy

Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z
dokumentacj projektow i odpowiednimi SST.
6.3.2.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i
pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj projektow oraz pkt 5.5
niniejszej SST.
6.3.3.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu
zgodno ci wykonania z dokumentacj projektow oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:
- pomierzenie szeroko ci spoin,
- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyj ty dese (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.

Nierówno ci pod

ne

Nierówno ci pod u ne nawierzchni mierzone at lub planografem zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza 0,8 cm.
6.4.2.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by zgodne z dokumentacj projektow z tolerancj
± 0,5%.
6.4.3.

Niweleta nawierzchni
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Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza ± 1 cm.
6.4.4.

Szeroko

nawierzchni

Szeroko
± 5 cm.
6.4.5.

Grubo

nawierzchni nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni

podsypki

Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza
± 1,0 cm.
6.5. Cz stotliwo

pomiarów

Cz stotliwo pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt
6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 by y
przeprowadzone nie rzadziej ni 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam, gdzie
poleci In ynier.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje si za
wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
- przygotowanie pod a,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru s okre lone w ST-0 „Wymagania ogólne".

9. podstawa p atno ci
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

-

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wykonanie podsypki,
u enie i ubicie kostki,
wype nienie spoin,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. przepisy zwi zane
Normy
PN-B-04111

Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego

.
PN-B-06250

Beton zwyk y

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego

.
.
PN-B-19701
.
PN-B-32250

Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i
ocena zgodno ci
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

.
BN-80/6775-

.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów
03/04
i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a
BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego

.
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i

BN-68/8931-04
.

at .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.00.00

KONSTRUKCJE BETONOWE I
ELBETOWE
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1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru zwi zane z wykonywaniem robót betonowych i elbetowych przewidzianych do
wykonania w zwi zku z budow boisk sportowych w ramach realizacji programu ,,Orlik 2012
'' w Debrznie na terenie dzia ki nr 194/1.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
wszystkich robót betonowych i elbetowych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmuj prace zwi zane z dostaw materia ów, wykonawstwem i wyko czeniem
robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuj
konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.
1.3. Zakres robót obj tych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje si wykonanie
nast puj cych robót betonowych i elbetowych:
- awa betonowa obrze y
- stopy betonowe pod s upki ogrodzenia i pi kochwyty
- awa elbetowa fundamentowa
- s upki elbetowe fundamentowe
- obudowa wylotu kanalizacji deszczowej
- awa betonowa pod cian oporow
- stopy betonowe na tuleje
Wszystkie inne nie wymienione wy ej roboty betonowe elbetowe jakie wyst puj przy
realizacji umowy.
Rozwi zania techniczne stanowi ce podstaw do wykonania tych robót s
przewidziane w projekcie.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe u yte w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi Polskimi
Normami i ST DM-00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z
Dokumentacj Projektow , ST i poleceniami In yniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odst pstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarz dzaj cego realizacj u mowy
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Ogólne wymagania dotycz ce jako ci robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania
Ogólne".
Niniejsza specyfikacja obejmuje ca
zwi zanych z wykonywaniem elementów
betonowych i elbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uk adanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
1.6. Dokumentacja, któr nale y przedstawi w trakcie budowy

•
•
•
•

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc w trakcie budowy musi by zgodna z
zasadami podanymi w ST DM-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarcza b dzie
nast puj ce informacje:
Harmonogram i kolejno prac betonowych,
Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,
Sk ad mieszanki betonowej i granulacj kruszywa,
wiadectwa jako ci przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej
cz ci opracowania,
5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej
cz ci opracowania

2. Materia y
2.1.Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"
2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki u ywane przy deskowaniu oraz
pozosta e materia y do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdzia 5.
2.2.2. P yty deskowania:
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdzia 5,
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kszta towe,
3) czenie deskowa ; z cza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o sta ej lub
zmiennej d ugo ci, nie posiadaj ce elementów pozostawiaj cych w powierzchni
betonu otworów o rednicy wi kszej ni 25 mm.
2.2.3

rodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie rodki zawieraj ce sk adniki wchodz ce
w reakcj z wolnym wapnem znajduj cym si w betonie, powoduj ce wytwarzanie si
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegaj cych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. rodek u ywany do demonta u deskowa : bezbarwny olej mineralny, nie zawieraj cy
kerosenu, o lepko ci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40C
oraz temperaturze zap onu wy szej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie
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Stal
St3S (S235)

2.4. Sk adniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone s tylko cementy podane poni ej. Nie wolno
stosowa adnych materia ów zamiennych.
1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z norm PN-88/B-30005.
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z norm PN-88/B-30000.
2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawieraj ca oleju, kwasu, zasad, zwi zków organicznych i
innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo
A) Za enia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszcze zgodnie z
WTWO rozdzia 6, z wyj tkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne. Przed u yciem
powinno by w ca ci i dok adnie przep ukane. Zawarto siarczanów
powinna by mniejsza od 1 %.
B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni
0,063mm nie powinny przekracza 4%. Nale y u ywa tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych kraw dziach.
C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nale y u ywa wiru naturalnego, mieszanki
wiru i amanego wiru, amanych kamieni lub mieszanki tych materia ów
zawieraj cych nie wi cej ni 15% p askich b
wyd onych ziaren (d ugo
5 razy wi ksza od szeroko ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni 0.063
mm nie powinny przekracza 2%. D) Mrozoodporno kruszywa: Ubytek
masy nie powinien przekracza 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si stosowanie
domieszek, rodków i dodatków do betonu: uplastyczniaj cych,
opó niaj cych lub przyspieszaj cych twardnienie betonu, uszczelniaj cych
i przeciwmrozowych, rodków do piel gnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów nale y stosowa zgodnie z zaleceniami
laboratorium.
Domieszki winny spe nia wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzia 6 punkt
6.4.1.4.
Od producenta nale y uzyska gwarancje zgodno ci z powy szymi
wymaganiami. Domieszki powinny by zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno
przez dostawc jak i laboratorium dokumentacji potwierdzaj cej zachowanie
wymaganych parametrów oraz pozosta ych wymaga przez betony, w których
zastosowano domieszk .
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3. Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne"

3.2. Sprz t niezb dny do wykonania robót
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowa
pozostawia si do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne" .
4.2. Transport materia ów
Mieszank betonow i wszystkie materia y niezb dne do wykonania elementów
wchodz cych w sk ad robót betonowych mo na przewozi dowolnymi rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nale y stosowa specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Za adunek, transport i roz adunek materia ów nale y przeprowadzi
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien by dostarczony i wbudowany w ci gu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy u yciu samochodów - betoniarek.
yc ie domi es zek
reduk u j cy ch ilo
w ody or a z opó n ia j cy ch w i za nie mo e zm ien i w ym ieni ony
pow y e j c zas. W ym aga ono akc ept ac ji w yt w órc y bet onu i Insp ekt ora n ad zor u.

5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne".
5.2.Betonowanie
Produkcja betonu i ustalenie sk adu mieszanki betonowej
A) Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu
znajduj cych si w pobli u budowy. Ze wzgl dów na szczególne warunki
wykonania robót nie dopuszcza si przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.
B) Wymagany sk ad mieszanki (dane ogólne):
1) Przed rozpocz ciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
awi projektowany sk ad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane
niezale ne laboratorium i podpisany przez uprawnionego in yniera budownictwa.
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Potwierdzone kopie dokumentacji bada
wszystkich próbek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta przes ane Inspektorowi
nadzoru. Nie wolno uk ada mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
Inspektora nadzoru. 2) Producent betonu powinien dostarczy atest stwierdzaj c,
e stosowane przez niego z aktualnej dostawy materia y: cement, domieszki,
kruszywa i woda spe niaj wszystkie wy ej wymienione wymagania oraz, e
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystuj cy te sk adniki, spe nia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzyma ci, g sto ci, urabialno ci i
trwa ci. Taki atest musi by przedstawiony do wiadomo ci Inspektora nadzoru,
dla porównania z wynikami bada mieszanki wykonanymi przez niezale ne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawc powinna by
kompletna i zawiera wystarczaj cy dowód, e dotyczy bie cej produkcji wytwórni.
C) Sk ad mieszanki do betonowania fundamentów:
1. Mieszank betonow wykona wg danych z PT ( Projektu Technicznego )
D) Homologacja (atest)
Do ka dej partii betonu przed jej roz adowaniem na miejscu wbudowania,
nale y dostarczy metryk
dostawy zawieraj
informacje zgodne z
wymaganiami okre lonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi
przez Inspektora nadzoru.
E) Badanie materia ów i mieszanki powinno by zgodne z WTWO, rozdz. 6 i
pozosta ymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
5.3 Uk adanie mieszanki betonowej
A) Na co najmniej 2 dni przed przyst pieniem do uk adania mieszanki betonowej
nale y powiadomi o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowa ,
zbroje , otworów innych elementów maj cych si znajdowa w betonie.
B) Uk adanie mieszanki betonowej powinno przebiega zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a tak e zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.
C) Mieszank betonow nale y uk ada bezzw ocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczaj c do jej segregacji lub utraty sk adników oraz rozpryskiwania si
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniow w warstwach o grubo ci nie wi kszej
ni 450 mm.
D) Podczas uk adania mieszanki betonowej nie dopuszcza si stosowania rur i
innych urz dze wykonanych z aluminium.
E) Przed przyst pieniem do betonowania nale y usun z pod a gruz i inne
zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek b
cy podk adem pod mieszank betonow nale y
nawil . Przed u eniem betonu nale y posmarowa wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed u eniem betonu.
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5.4 Zag szczenie betonu
Beton b dzie zag szczony przy u yciu wibratorów wg bnych pracuj cych z
minimaln cz stotliwo ci 8000 o/min, i odpowiedni do zag szczenia betonowej
sekcji amplitud . Przed rozpocz ciem betonowania na miejscu budowy powinny
znajdowa si co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprz t powinny spe nia za enia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W
celu zapewnienia odpowiedniej jako ci zag szczenia, pracownik obs uguj cy
wibrator musi mie mo liwo
obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca
powinien wyznaczy dodatkow osob odpowiedzialn za obserwacj betonu
podczas wibrowania.

6. Kontrola jako ci robót
6.1.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"
• Kontrola jako ci wykonania robót polega na zgodno ci wykonania robót z
Dokumentacj Projektow , Specyfikacj Techniczn i poleceniami Nadzoru Budowy.
• Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu: zbrojenia,
cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu,
sposobu przygotowania i jako ci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem, sposobu u enia betonu i jego zawibrowania,
dok adno ci prac wyko czeniowych, piel gnacji betonu.

6.2.

Kontrola jako ci betonu
Inspektor nadzoru powinien mie dost p i prawo do kontroli wszystkich wytwórni
betonu, cementowni oraz urz dze , dostawców, producentów, podwykonawców i
wykonawców dostarczaj cych materia y wykorzystywane do robót obj tych
niniejszym dzia aniem. Wytwórnie betonu musz prowadzi bie
dokumentacj
bada wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC),
rozdzia 6.

7. Obmiar robót
Jednostk obmiaru robót jest 1 m3 (metr sze cienny) wykonanej nawierzchni z betonu
asfaltowego Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania
ogólne".

8. Odbiór robót
8.1.Ogólne zasady dotycz ce odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00.
„Wymagania ogólne".
8.2. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników
bada laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
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9. Podstawa p atno ci
9.1. Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania
ogólne".

10.Przepisy zwi zane
10.1. WTWO Robót budowlano-monta owych - Tom 1 - Budownictwo ogólne Rozdzia 1 Warunki Ogólne Wykonania Rozdzia 5 - Deskowania Rozdzia 6 - Roboty Betonowe
Rozdzia 7 - Zbrojenia Rozdzia 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdzia 12 - Betonowe
elementy prefabrykowane.
10.2. Normy
PN-827B-02001

Obci

enia budowli. Obci

enia sta e.

PN-82/B-02003

Obci

enia budowli. Obci

enia zmienne technologiczne.

PN-77/B-0201I

Obci

enia wiatrem

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr
projektowe
PN-83/B-02482
EN-12063

Fundamenty budowlane. No no

one. Obliczenia statyczne i

pali i fundamentów palowych. PrPN-

cianki szczelne. Wykonawstwo. PrPN-EN-1536

Wykonawstwo.

Pale wiercone.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.11.00.00

URZ DZENIA SPORTOWE I
MA A ARCHITEKTURA
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1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogólne dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z monta em urz dze sportowych w zwi zku budow boisk
sportowych w ramach realizacji programu ,,Orlik 2012 ''
w Debrznie na terenie dzia ki nr 194/1.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych
z wykonaniem i odbiorem monta u urz dze sportowych i obejmuj :
- osadzenie w gotowych gniazdach tulei
- ustawienie wraz z regulacj bramek , s upków i stojaków,
- monta elementów ma ej architektury
Uw aga: zak up ur z d ze s port ow yc h pr ze zn ac zo nyc h do mo nt a u n ale y d o
W yk onaw cy w ram ach Ceny Kont r akt ow ej.

1.4.

Okre lenie podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi,
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za
zgodno z Dokumentacj Projektow , ST i poleceniami In yniera.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

2. Materia y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
2.2. Beton i jego sk adniki
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Do fundamentów betonowych dla urz dze boiska nale y stosowa beton klasy B20 wg
PN-EN 206-1:2003
Do betonu powinien by stosowany cement powszechnego u ytku klasy 32,5, wg PNEN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo amane) powinno odpowiada wymaganiom PN-EN 12620:2004
i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Urz dzenia boiska
- bramki do pi ki no nej m odzie owe - szt. 2, aluminiowe , przekrój s upków
owalny , montowane do pod a w tulejach zakotwionych zgodnie z wytycznymi
producenta , wymiary 5x2x1,3 m , wyposa one w siatki
- upy do koszykówki , szt. 2 - konstrukcja stalowa dwus upowa o profilu kwadratowym
100x100 mm grubo ci 3mm , cynkowana ogniowo , wysi g 160 cm , o regulowanej
wysoko ci , montowana w tulejach zakotwionych w fundamencie
betonowym - zgodnie z wytycznymi producenta, tablica blaszana ocynkowana o wym
180x105 cm , wyciszona, malowana proszkowo , obr cz uchylna , siatka do obr czy
-

upki stalowe do siatkówki, w tym jeden z krzese kiem s dziowskim i siatka czarna
turniejowa z antenkami — (1 kpl), upki montowane w tulejach zakotwiczonych w
fundamencie betonowym zgodnie z wytycznymi producenta, posiadaj ce regulacj
wysoko ci mocowania siatki i mechanizm naci gowy
, wyposa one w siatk ca osezonow
2.3. Elementy ma ej architektury
Zgodnie z Za cznikiem do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Ma a
architektura"

3. .Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty wykonane b
r cznie.

4. Transport
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4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne".
4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa specjalistycznymi
samochodami do przewozu betonu..
4.3. Transport elementów urz dzenia boiska
Elementy urz dzenia boiska nale y przewozi zgodnie z instrukcj producenta w sposób
zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Wykonanie fundamentów elementów urz dze boiska:
-wykonanie wykopów - wykopy pod wzgl dem usytuowania i rozmiarów musz
by zgodne z Dokumentacj Projektow , -betonowanie fundamentów - fundamenty
nale y wykona z betonu klasy B20,
w fundamentach nale y wykona gniazda do osadzenia urz dze boiska,
Monta elementów wyposa enia boiska:
Wszystkie urz dzenia winny by zamocowane do pod a zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposób by gwarantowa y stabilno i bezpiecze stwo. Zamocowanie
do pod a winno tak e zapewnia szybki monta i demonta urz dzenia. Mocowanie
urz dzenia powinno sk ada si ze stopy fundamentowej z betonu B20, w której
zatopiona jest tuleja mocuj ca. Tuleja musi by wyposa ona tak e w pokryw
zas aniaj
otwór, gdy urz dzenie nie jest zainstalowane.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z
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Dokumentacj Projektow . Ponadto kontroli podlega zgodno
materia ów z Dokumentacj Projektow .

u ytych

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7.
Jednostk obmiaru robót jest m3 (metr sze cienny) wykonanego fundamentu i szt.
(sztuka) zamontowanego elementu urz dzenia boiska.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentacj Projektow , ST i wymaganiami
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y
wyniki pozytywne.

9. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:
-

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
pozyskanie i dostarczenie materia ów,
wykonanie robót ziemnych,
monta i rozbiórka deskowania,
wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementów urz dze
boiska,
zasypanie wykopu,
monta i regulacja poszczególnych elementów urz dze boiska,
roboty wyko czeniowe i uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiarów i bada .

10. Przepisy zwi zane i standardy
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz
zgodno

1: Wymagania, w

ciwo ci, produkcja i

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci
dotycz ce cementu powszechnego u ytku.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,
badania i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.12.00.00

OGRODZENIE I PI KOCHWYT
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1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót przy ustawieniu ogrodzenia i pi kochwytu w zwi zku z budow boisk
sportowych w ramach realizacji programu ,, Orlik 2012 ''
w Debrznie na terenie dzia ki nr 194/1.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
ogrodzenia boiska i obejmuj :

prowadzenia robót przy ustawieniu

- wykonanie ogrodzenia systemowego wys. 4 m
- wykonanie pi kochwytu, wys. 6m siatka z polipropylenu
- wykonanie furtki w ogrodzeniu o szer. 1,20 m
- wykonanie bramofurtki dwuskrzyd owych o szer. 3,00 m
- wykonanie ogrodzenia niskiego 2,00 m z siatki
1.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
Dokumentacj Projektow , ST i poleceniami In yniera.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne".

2. Materia y
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wed ug zasad niniejszej ST s :

z
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2.1. Beton na fundament s upków
Beton klasy B25 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
-

cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wed ug PN-EN 197-1:2002,

-

kruszywo (piasek, wir, grys) - wymagania wed ug PN-EN 12620:2004 i PNEN12620:2004/AC:2004,

-

woda - wymagania wed ug PN-EN 1008:2004.

2.2. Pi kochwyt
- pi kochwyty przy boiskach do pi ki no nej - szt . 2 , wys. 6 m , szeroko jednego ci gu
17,50 m - 5 s upów w rozstawie 4,35 cm osadzonych na g boko 1m w fundamencie
betonowym o wymiarach 60x60x120 cm konstrukcja stalowa ocynkowana z rur fi 80 ,
zaopatrzonych w kapturki z tworzywa sztucznego , wype nienie z siatki polipropylenowej
bezw owej , rozci gni tej na stalowych linkach w oplocie syntetycznym . Kolor siatki:
zielony . Ilo ci :
- profile stalowe ocynkowane malowane proszkowo fi80 lub 10x10 cm - 10 sztuk
- siatka polipropylenowa – ca 208 m2
- linka w oplocie - ca 200 mb
- beton fundamentów - 4,32 m3
- ruby i nakr tki naci gów - 60 sztuk kompletów
2.3. Ogrodzenie
Ogrodzenia 4m i 2,00 m projektuje si

z siatki stalowej ocynkowanej i

powlekanej tworzywem.
a) Ogrodzenie wysokie (np. typu SPORT METPOL lub równowa ne):
Ogrodzenie terenu boisk na s upkach stalowych mocowanych na prefabrykowanej
podmurówce betonowej.
Wype nienie z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej
tworzywem, wysoko 4 m. Rozstaw s upów ok. 2,5 m
Siatka: pleciona stalowa ocynkowano-powlekana z drutu o rednicy 2,5/3,8 pokryta warstw
tworzywa sztucznego, oczko 50x50 mm. Dodatkowa pow oka z tworzywa sztucznego polietylenu - znacz co zwi ksza stopie zabezpieczenia siatki przed korozj . Siatka
ocynkowano-powlekana cechuje si
niezwykle du
ywotno ci
i nie wymaga
przeprowadzania adnych konserwacji. Powleczenie wykonane z polietylenu jest odporne na
dzia anie czynników zewn trznych, a dzi ki w ciwej elastyczno ci i wytrzyma ci - nie
ulega p kaniu.
upy:
- S upy stabilizacyjne - rury o rednicy 60x2mm d ug. 4800 mm montowane na bokach co 2025 mb
- S upy po rednie - rury o rednicy 60x2mm d ug. 4800 mm montowane na bokach co 2,5m
- S upy naro ne - rury o rednicy 76x3mm d ug. 5000 mm montowane w
naro nikach ogrodzenia
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- Wypory - rury o rednicy 48x3mm d ug.4500 mm do s upów naro nych,
stabilizacyjnych i bramowych
- S upki zamkni te od góry daszkami zabezpieczaj cymi je przed dzia aniem czynników
atmosferycznych. Daszki wykonane z mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa.
Bramy - rozwieralne dwuskrzyd owe, szeroko : 3m, wysoko 2,2 m. Konstrukcja: profil
50x30 / 60x40 mm, wype nienie: panel zgrzewany prosty np. BS-5 METPOL lub równowa na
Standardowe wyposa enie:
•
•
•
•

upy bramowe okr e lub kwadratowe profil 80x80 mm / 100x100 mm
komplet zawiasów
rygiel dolny blokuj cy skrzyd a
uszy przystosowane do za enia k ódki

Furtki - szer. 1,2 m, wysoko
2,2 m, wype nienie : panel zgrzewany prosty, rama z
kszta towników np. F-5 METPOL lub równowa na
Kolorystyka i zabezpieczenie antykorozyjne:
Pow oka siatki w kolorze szarym odpowiadaj cym RAL 7030.
Wszystkie pozosta e metalowe elementy ogrodze ocynkowane ogniowo oraz
malowane proszkowo na kolor szary RAL 7030.

b) Ogrodzenie niskie:
Ogrodzenie terenu montowane wokó zaplecza technicznego.
Planuje si ogrodzenie rozpi te na s upkach stalowych (bez podmurówki). Dopuszcza
si monta ogrodzenia we wklejanych tulejach w koronie murka oporowego - zmiana w
trybie nadzoru autorskiego.
Siatka: pleciona stalowa ocynkowano-powlekana z drutu o
warstw tworzywa sztucznego (polietylen), oczko 40x40 mm.

rednicy 3,0 mm pokryta

upy:
Po rednie, rozpoczynaj cy z 1 wypor , stabilizacyjne z 2 wyporami (montowany co ok.
20m), naro ne z 2 wyporami - rura o rednicy 48,3 mm d ug. 2600 mm S upki zamkni te od
góry daszkami zabezpieczaj cymi je przed dzia aniem czynników atmosferycznych.
Daszki wykonane z mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa.
Kolorystyka i zabezpieczenie antykorozyjne:
Pow oka siatki w kolorze br zowym odpowiadaj cym RAL 8017.
Wszystkie pozosta e metalowe elementy ogrodze ocynkowane ogniowo oraz
malowane proszkowo na kolor br zowy RAL 801

3. Sprz t
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r cznie przy u yciu

4. Transport
4.1. Elementy ogrodzenia panelowego (panele, s upki i elementy
przewozi zgodnie z zaleceniami (instrukcj ) producenta.

cz ce nale y

4.2. Beton nale y przewozi specjalistycznymi samochodami do przewo enia betonu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce prowadzenia robót podano w ST. DM- 00.00.00
„Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materia ów
Wykonawca robót zakupi i przewiezie materia y na miejsce wbudowania zgodnie z
ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.
5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty s upków
Wykop (otwory) pod fundamenty s upków powinny znajdowa si na wytyczonej trasie
ogrodzenia i posiada wymiary - 0,50x0,50 m i g boko 1,0 m Otwory nale y wykona
w rozstawie, co 3,0 m.
5.2.3. Wykonanie fundamentów
Fundamenty s upków nale y wykona z betonu klasy B 25 „na mokro" w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem nale y w otworach umie ci s upki.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne".
6.2. Badania materia ów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materia y dostarczone na budow z za wiadczeniem o jako ci (atestem)
producenta powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodno wykonania pi kochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawid owo wykonania wykopów,
c) prawid owo wykonania fundamentów s upków,
d) poprawno ustawienia s upków,

7. Obmiar robót
Jednostk obmiaru robót jest 1 m (metr) rozebranego i wykonanego
ogrodzenia. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne".

9. Podstawa p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne". Cena wykonania robót obejmuje:
-

transport materia ów przewidzianych do wykonania robót,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopów pod fundamenty s upków,
wytworzenie betonu,
wykonanie fundamentów,
osadzenie s upków,
monta siatki,
przeprowadzenie pomiarów i bada ,
uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy zwi zane i standardy
PN-H-84018

Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzyma
Gatunki.

ci.

PN-H-84019

Stal w glowa konstrukcyjna wy szej jako ci ogólnego
przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Cz
zgodno

1: Wymagania, w

ciwo ci, produkcja i

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria
zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.
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Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania
próbek, badania i ocena przydatno ci wody zarobowej do
betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004

Kruszywa do betonu.

103

Biuro Projektowe
„GRIFFIN” Grzegorz abi ski

77-300 Cz uchów
ul. O . Wazów 5/47

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.13.00.00

KRAW

NIKI
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1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych
przy modernizacji drogi na dz. nr 49 w wi tkowie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych gat. 1 typu ulicznego 15x30x100cm
wystaj cych na awie betonowej z oporem i wtopionych na awie betonowej zwyk ej.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla
pieszych, pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.5.

2. Materia y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materia y
Materia ami stosowanymi s :
kraw niki betonowe,
piasek na podsypk i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materia y do wykonania awy pod kraw
2.3. Kraw

niki.

niki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
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W zale no ci od przeznaczenia rozró nia si nast puj ce typy kraw
betonowych:

ników

U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

kraw

W zale no ci od kszta tu przekroju poprzecznego rozró nia si nast puj ce rodzaje
ników betonowych:

prostok tne ci te - rodzaj „a”,
prostok tne
- rodzaj „b”.
2.3.3. Odmiany
W zale no ci od technologii i produkcji kraw
odmiany:
1 - kraw

nik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraw

nik betonowy dwuwarstwowy.

ników betonowych, rozró nia si

2.3.4. Gatunki
W zale no ci od dopuszczalnych wad, uszkodze kraw

niki betonowe dzieli si na:

gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Przyk ad oznaczenia kraw nika betonowego ulicznego (U), prostok tnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Kraw

niki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kszta t i wymiary
Kszta t kraw
tablicy 1.
Wymiary kraw

ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w

ników betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw

a) kraw

ników betonowych podano w tablicy 2.

nik rodzaju „a”
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nik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych kraw

ników
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Rys. 1. Wymiarowanie kraw

Tablica 1. Wymiary kraw
Typ

ników betonowych
Wymiary kraw

Rodzaj

kraw nik kraw nik
a
a
U

ników

A

l

100

b

h

c

d

20

30

min. 3

min. 12

max. 7

max. 15

-

-

15

D

b

100

15

20

12

25

10

25

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw
Rodzaj
wymiaru

ników, cm
r

1,0

1,0

ników betonowych

Dopuszczalna odchy ka, mm
Gatunek 1

Gatunek 2

l

8

12

b, h

3

3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by bez rys, p kni i ubytków
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by równe i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza warto ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw

ników betonowych
Dopuszczalna
wielko wad i
uszkodze

Rodzaj wad i uszkodze

Wkl
w mm

lub wypuk

Szczerby i
uszkodzenia

powierzchni kraw

ników

ograniczaj cych powierzchnie
górne ( cieralne), mm

Gatunek
1

Gatunek
2

2

3

niedopuszczalne

kraw dzi i naro y
ograniczaj cych pozosta e
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- d ugo

20

40

6

10

, mm, max

- g boko , mm, max

2.4.3. Sk adowanie
Kraw niki betonowe mog by przechowywane na sk adowiskach otwartych,
posegregowane wed ug typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci.
Kraw niki betonowe nale y uk ada z zastosowaniem podk adek i przek adek
drewnianych o wymiarach: grubo 2,5 cm, szeroko 5 cm, d ugo min. 5 cm wi ksza ni
szeroko kraw nika.
2.4.4. Beton i jego sk adniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraw

ników

Do produkcji kraw ników nale y stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B
30. W przypadku wykonywania kraw ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa
kraw ników powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton u yty do produkcji kraw

ników powinien charakteryzowa si :

nasi kliwo ci , poni ej 4%,
cieralno ci na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodporno ci i wodoszczelno ci , zgodnie z norm PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
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Cement stosowany do betonu powinien by cementem portlandzkim klasy nie ni szej
ni „32,5” wg PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by zgodne z BN88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nale y przechowywa w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany „1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materia y na podsypk i do zapraw
Piasek na podsypk cementowo-piaskow powinien odpowiada wymaganiom PN-B06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypk i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej ni „32,5”, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany „1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materia y na awy
Do wykonania aw pod kraw

niki nale y stosowa , dla:

a) awy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego sk adniki powinny
odpowiada wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna
odpowiada wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. Sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprz t
Roboty wykonuje si r cznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
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ników

niki betonowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportowymi.

Kraw niki betonowe uk ada nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.
Kraw niki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa poza ciany rodka
transportowego wi cej ni 1/3 wysoko ci tej warstwy.
4.3. Transport pozosta ych materia ów
Transport cementu powinien si odbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].
Kruszywa mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami.
Podczas transportu kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
Mas zalewow nale y pakowa w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa si w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i
beczek.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
5.
5.2. Wykonanie koryta pod awy
Koryto pod awy nale y wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w
szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw powinien wynosi co
najmniej 0,97 wed ug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie aw
Wykonanie aw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.3. awa betonowa
awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si bez szalowania, przy
gruntach sypkich nale y stosowa szalowanie.
awy betonowe z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton roz cielony w
szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by wyrównywany warstwami. Betonowanie
aw nale y wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosowa
co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn mas zalewow .
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ników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraw

ników

wiat o (odleg
górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale powinno wynosi
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj tkowych (np. ze wzgl du na „wyrobienie” cieku)
mo e by zmniejszone do 6 cm lub zwi kszone do 16 cm.
Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by po ustawieniu
kraw nika obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraw
5.4.2. Ustawienie kraw

ników powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
ników na awie betonowej

Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zag szczeniu.
5.4.3. Wype nianie spoin
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y
wype ni zapraw cementowo-piaskow , przygotowan w stosunku 1:2.
Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw nale y oczy ci i zmy wod . Dla
zabezpieczenia przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw nale y zalewa co 50 m bitumiczn
mas zalewow nad szczelin dylatacyjn awy.

6. Kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
6.2.1. Badania kraw

ników

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów
przeznaczonych do ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi wyniki tych bada
In ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi na podstawie ogl dzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze wyst puj cych na powierzchniach i
kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci
uszkodze nale y wykona za pomoc przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi z dok adno ci do
1 mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami
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tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si przez
przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci do 1 mm.
6.2.2. Badania pozosta ych materia ów
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników
betonowych powinny obejmowa wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla
odpowiednich materia ów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nale y sprawdza wymiary koryta oraz zag szczenie pod
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi
zgodne z pkt 5.2.

a na dnie wykopu.

2 cm. Zag szczenie pod

a powinno by

6.3.2. Sprawdzenie aw
Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :
a) Zgodno profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj projektow .
Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by zgodny z projektowan niwelet .
Dopuszczalne odchylenia mog wynosi
1 cm na ka de 100 m awy.
b) Wymiary aw.
Wymiary aw nale y sprawdzi w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m
awy. Tolerancje wymiarów wynosz :
- dla wysoko ci

10% wysoko ci projektowanej,

- dla szeroko ci

10% szeroko ci projektowanej.

c) Równo

górnej powierzchni aw.

Równo górnej powierzchni awy sprawdza si przez przy
ka de 100 m awy, trzymetrowej aty.
Prze wit pomi dzy górn powierzchni
cm.

awy i przy

on

enie w dwóch punktach, na

at nie mo e przekracza

1

d) Zag szczenie aw.
Zag szczenie aw bada si w dwóch przekrojach na ka de 100 m.
e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza
cm na ka de 100 m wykonanej awy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw

2

ników
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ników nale y sprawdza :

a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety
projektowanej, które wynosi 1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
c) równo
górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch
punktach na ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy
górn powierzchni kraw nika i przy on at nie mo e przekracza 1 cm,
d) dok adno
wype nienia spoin bada si co 10 metrów. Spoiny musz by wype nione
ca kowicie na pe
g boko .

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraw

nika betonowego.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta pod aw ,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki,
wype nienie spoin.

9. Podstawa p atno ci
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraw

nika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie szalunku,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraw ników na podsypce cementowo-piaskowej,
wype nienie spoin kraw ników zapraw ,
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ew. zalanie spoin mas zalewow ,
zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi zane
10.1. Normy
1.

PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane

2.

PN-B-06250

Beton zwyk y

3.

PN-B-06251

Roboty betonowe i elbetowe

4.

PN-B-06711

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

5.

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego

6.

PN-B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7.

PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
wir i mieszanka

8.

PN-B-11112

Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych

9.

PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

10.

PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena
zgodno ci

11.

PN-B32250

Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

12.

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

13.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14.

BN-80/677503/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

15.

BN-80/677503/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe

16.

BN-64/8845-02 Kraw

niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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