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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
(CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę)
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych na istniejącym
boisku o nawierzchni piaskowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do
niniejszej standardowej specyfikacji: zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu
i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).
1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.0 ROBOTY ZIEMNE
3.0 PODBUDOWA
4.0 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
5.0 MONTAŻ SPRZĘTU SPORTOWEGO I OGRODZENIA ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY
6.0 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
7.0 TRAWNIK
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym
– należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
budynku
– należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli
– należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
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ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkowa.
obiekcie małej architektury
– należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służce rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym
– należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,
a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie
– należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach budowlanych
– należy przez to rozumieć udowe, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie
– należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.
urządzeniach budowlanych
– należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym służce oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy
– należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
pozwoleniu na budowę
– należy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy
– należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonymi: projektem budowlanym,
protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu –
także dziennik montażu.
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dokumentacji powykonawczej
– należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej
– należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
właściwym organie
– należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym
– należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowiącym integralna całość użytkowa.
drodze tymczasowej (montażowej)
– należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich
zakończeniu.
kierowniku budowy
– osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów
– należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium
– należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania
niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz
rodzajów prowadzonych robót.
materiałach
– należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności
– należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice
tolerancji
nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
poleceniom Inspektora nadzoru
– należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
projektancie
– należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będąca autorem dokumentacji
projektowej.
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rekultywacji
– należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
części obiektu lub etapie wykonania
– należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych
– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót
– należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z16.12.2002 r., z późn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego
– należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)
– należy przez to rozumieć opracowaną przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych
i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
istotnych wymaganiach
– oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
przedmiarze robót
– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
robotach podstawowych
– minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień
– jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacją umowy
– jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót
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i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający
realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dokumentację projektową oraz
komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział
na dokumentacje projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja powykonawcza)
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona
w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i maja wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Jako zabezpieczenia terenu
budowy/prowadzenia robót budowlanych należy również rozumieć zabezpieczenia wszelkich
elementów, które nie podlegają wymianie/renowacji/odnowieniu, a które mogą
zostać uszkodzone podczas prowadzenia robót budowlanych. Należy również zabezpieczyć przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez które odbywać się będzie transport materiałów,
lub w których materiały będą składowane.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót: np. rozporządzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
2.0. MATERIAŁY
W przypadku materiałów będących materiałami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektów)
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Projektantowi próbek materiałów do akceptacji
i Inwestorowi do wglądu, przed złożeniem zamówienia zakupu materiałów (elementy fasad, stolarki,
posadzek, ścian itp.). Wymiary próbek które pozwolą na rzetelną ocenę należy wcześniej ustalić
z projektantem.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub świadectwa badań laboratoryjnych
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii
materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania
prób dla każdej dostawy, żeby udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej
szczegółowej specyfikacji technicznej. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.
2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3.0. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
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i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
− projekt organizacji budowy,
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie),
- projekt odwodnienia wykopów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienia jakości w trakcie wykonywania robót i wykorzystanie
w pełni swych możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie
robót zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do zapewnienia jakości robót. Wykonawca będzie
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przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych - posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w punkcie powyżej i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
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Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
- dokumentację zgłoszenia robót budowlanych
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
- instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- opinie ekspertów i konsultantów
- operaty geodezyjne,
- korespondencję dotyczącą budowy
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie
8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub
zamienne),
- protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
robót(końcowy) robót”.
9.0. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawa płatności - zgodnie z umową.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i rozporządzenia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118,
ze zmianami)
Uwagi:
1. Wszystkie przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy własne
produktów, materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach
i specyfikacjach technicznych) należy traktować jako przykładowe, służące określeniu
wymaganego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych
w dokumentacji technicznej.
Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań lub materiałów równoważnymi,
pod warunkiem spełnienia standardu i parametrów określonych w dokumentacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania/dostarczenia rysunków szczegółowych elementów
wskazanych w SST.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, zakupu i dostarczenia materiałów/elementów
związanych z wykonaniem zakresu określonego w opisie technicznym oraz dokumentacji
rysunkowej, nawet jeśli prace te nie są szczegółowo opisane w niniejszych SST.
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4. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wszystkich elementów i materiałów niezbędnych
do wykonania prac tworzących całość rozwiązania systemowego - na podstawie wybranego
producenta, nawet jeśli te systemowe elementy nie są szczegółowo wymienione.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV (CPV 45111000-1 – roboty w zakresie: roboty ziemne)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wykonania robót związanych z rozbiórką i demontażem elementów
zagospodarowania działki.
1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych na istniejącym
boisku oraz terenie utwardzonym.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które
są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł
i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót ST
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu demontażu
elementów zagospodarowania działki dla przedmiotowej Inwestycji:
• rozbiórka istniejących obrzeży betonowych – do utylizacji, gruz wywieźć
• demontaż istniejącego piłkochwytu – do utylizacji
• rozbiórka części ciągu pieszego w zakresie niezbędnym do wykonania drogi tymczasowej – po
wykonaniu inwestycji i likwidacji drogi tymczasowej odtworzenie chodnika
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt. 2.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. Należy stosować
sprzęt przeznaczony do montażu danych elementów, wg wytycznych producentów.
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3.1 Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów, zagospodarowania działki należy stosować:
- koparko - ładowarkę,
- piłę do cięcia stali
- samochody samowyładowcze,
Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych. Sprzęt
zastosowany do robót rozbiórkowych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne, pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5.
5.2. Wykonanie prac rozbiórkowych
Przydatność elementów z rozbiórki do ponownego użycia powinna zostać określona na miejscu
budowy. Bezużyteczne elementy i materiały nienadające się do wbudowania, o ile Zamawiający nie
zastrzeże tego w umowie, należy przewieźć w miejsce do tego przeznaczone i zutylizować zgodnie
z ustawą o odpadach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 7
Przyjęto jednostkę obmiaru dla demontażu:
-

3

gruz betonowy - m .

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności - zgodnie z umową
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Podstawę rozliczenia zgodnie z umową
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
1. Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012r., Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów,
Dz.U.2001 nr 112 poz. 120618
SECYFIKACJA TECHNICZNA
2.0. ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV (CPV 45111000-1 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 – roboty
w zakresie usuwania gleby)
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych związanymi z robotami budowlanymi.
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1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych na istniejącym
boisku piaskowym.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które
są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł
i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót ST
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu wykonania robót
ziemnych związanych z przedmiotowa inwestycją:
- pomiary przy wykopach,
- wykopy pod fundamenty pod tuleje dla bramek i słupów koszykówki
- wykop dla planowanej podbudowy
- wykop pod fundamenty tablic
- rozplantowanie ziemi,
- wywóz nadmiaru ziemi
oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszących.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt. 2.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. Należy stosować
sprzęt przeznaczony do montażu danych elementów, wg wytycznych producentów.
3.1 Sprzęt do wykonania robót
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.:
- koparko - ładowarki;
- równiarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne, pkt. 4.
4.1. Grunt można przewozić dowolnymi środkami transportu. Sprzęt transportowy, poruszający się
po drogach publicznych musi posiadać stosowne uprawnienia i certyfikaty.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5.
5.2. Wykonanie wykopów
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowych.
5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża
Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 6.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
- sprawdzenie przygotowania terenu;
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
- sprawdzenie wymiarów wykopów;
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 7
Przyjęto jednostkę obmiaru:
- dla wykopów i wywozu - 1 m3,
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 8.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności - zgodnie z umową
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.0 PODBUDOWA
KOD CPV 45233124-4
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyższych robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudowy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z piasku
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Podbudowa nawierzchni syntetycznych:

•
•
•
•
•

Zaprojektowano przepuszczalną dla wód opadowych podbudowę o następującej budowie:
Warstwa elastyczna ET 35 mm
kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5mm - 150mm
Piasek 100 mm
Geowłóknina
Grunt rodzimy

Przewiduje się ograniczenie nawierzchni obrzeżem. Obrzeża betonowe o wymiarach
8x30x100cm, ustawione na betonowej ławie fundamentowej z oporem. Ława fundamentowa pod
obrzeża wykonana na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.
Nawierzchnia poliuretanowa:
Zaprojektowano nawierzchnię sportową, poliuretanowo-gumową o grubości warstwy 13 mm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: nośnej i
użytkowej.
Warstwa nośna grubości 11mm to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo. Tak wykonaną warstwę należy pokryć
warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą
wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej 2 mm.
Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodnie z normą PN-EN
14877:2014-02.
Nawierzchnia wykonywana jest warstwowo:
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• dolna warstwa SBR z granulatu gumowego mieszana z odpowiednią konsystencją kleju
poliuretanowego wg specyfikacji producenta, warstwa po wyłożeniu nie jest zagęszczana;
grubość warstwy 11 mm
• górna warstwa: natrysk poliuretanowy 2 mm
Przygotowanie podłoża oraz technologię układania nawierzchni poliuretanowej należy
wykonać wg zaleceń Producenta/Dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni.
Po całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą
natrysku.

•
•
•
•

•

•
•
•

Nawierzchnia powinna:
zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza
zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji
być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających
mieć jednolity kolor w zależności od rodzaju boiska
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie
sportowe np. Labosport
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. Należy stosować
sprzęt przeznaczony do montażu danych elementów, wg wytycznych producentów.
3.1 Sprzęt do wykonania robót
Prace
mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.:
- koparko - ładowarka;
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne, pkt. 4.
4.1. Materiały dla podbudowy można przewozić dowolnymi środkami transportu. Sprzęt transportowy,
poruszający się po drogach publicznych musi posiadać stosowne uprawnienia i certyfikaty.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5.
5.2. Wykonanie wykopów
Przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.

19

5.3. Wykonanie zasypów
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami przy stosowaniu ubijaków
mechanicznych lub ręcznych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. Wykonawca może przystąpić do wykonywania
zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża
Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w Wymagania
ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano Wymagania ogólne” pkt 6.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności - zgodnie z umową
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w Wymagania ogólne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.0. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
KOD CPV (CPV 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej na podbudowie
systemowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych na istniejącym
boisku o nawierzchni piaskowej.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które
są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł
i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nawierzchni poliuretanowej.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,
instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy).
Łączna grubość nawierzchni 13 mm
Kolor nawierzchni standardowy – czerwony RAL 2002
Zastosowanie:
 bieżnie lekkoatletyczne
 boiska wielofunkcyjne
 zewnętrzne obiekty sportowe i rekreacyjne
Nawierzchnia posiada:




parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 14877:2014
rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2012
atest higieniczny PZH

Komponenty niezbędne do wykonania nawierzchni:






środek impregnująco-gruntujący
jednoskładnikowe lepiszcze
jednoskładnikowy lub dwuskładnikowy system natryskowy
granulat SBR 1-4 mm
granulat EPDM 0,5-1,5 mm produkcji
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 pył gumowy
Zalecane podbudowy (według projektu budowlanego):




betonowa
asfaltobetonowa
kruszywo mineralne

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt. 2.
2.1. Rodzaje materiałów, wykonanie nawierzchni:
1. Przygotowanie podłoża – powierzchnia na której ma zostać zainstalowana elastyczna
nawierzchnia sportowa powinna być stabilna, sucha, nośna, wolna od luźnych i kruchych cząstek oraz
substancji pogarszających adhezję, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jeżeli
podłoże nie spełnia w/w wymagań należy je poddać: śrutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W
przypadku podłoża betonowego wilgotność nawierzchni nie powinna być wyższa niż 4% (sprawdzić
aparaturą CM lub innym urządzeniem w obecności inspektora nadzoru). Temperatura podłoża musi
wynosić co najmniej 3°C powyżej bieżącej temperatury punktu rosy.
2. Warstwa gruntująca – Podłoże należy zagruntować w celu poprawy jego właściwości
mechanicznych oraz przyczepności z matą.


Na podłoże betonowe nanieść impregnat za pomocą wałka lub natrysku hydrodynamicznego
i pozostawić do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat należy nanieść 4-8 h przed
ułożeniem maty gumowej.



Na podłoże asfaltobetonowe nanieść impregnat za pomocą wałka lub natrysku
hydrodynamicznego i pozostawić do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat należy nanieść
4-24 h przed ułożeniem maty gumowej.



Na podłoże mineralne należy ułożyć system będący mieszaniną granulatu gumowego SBR,
kruszywa i spoiwa

3. Warstwa podkładowa - w specjalnym mieszalniku wymieszać dokładnie granulat gumowy SBR z
lepiszczem poliuretanowym tak aby każda granulka gumowa była otoczona klejem. Tak przygotowaną
mieszaninę ułożyć na zagruntowanym podłożu za pomocą rozkładarki. Matę pozostawić do
utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzależniony od temperatury i wilgotności powietrza i
podłoża.
4. Warstwa użytkowa – wymieszać system natryskowy w agregacie natryskowym, następnie dodać
granulat EPDM i pył gumowy w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Całość dokładnie
wymieszać. Następnie mieszaninę natrysnąć na utwardzoną matę gumową. Czynność powtórzyć w
celu uzyskania żądanej grubości i struktury warstwy użytkowej. System pozostawić do utwardzenia.
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5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalować linie odpowiednią farbą zgodnie z projektem.
6. Dla uzyskania optymalnych parametrów zaleca się układanie nawierzchni w temperaturze 10 30ºC. W sprzyjających warunkach atmosferycznych dopuszcza się układanie nawierzchni w temp.
powyżej 7ºC.
BUDOWA NAWIERZCHNI O GRUBOŚCI 13 mm
Komponenty
Zużycie
teoretyczne
WARSTWA
GRUNTUJĄCA
WARSTWA
PODKŁADOWA

WARSTWA
UŻYTKOWA

Impregnat

Mata gumowa

Natrysk

beton

0,2-0,25 kg/m2

asfaltobeton

0,15-0,2 kg/m2

Lepiszcze
jednoskładnikowe

1,65 kg/m2

Granulat SBR 1-4 mm

8 kg/m2

Jedno lub dwu składniko- 1,2 kg/m2
wy system natryskowy

Grubość
warstwy
-

11 mm

2 mm

Granulat EPDM 0.5-1,5 0,8 kg/m2
mm

WARSTWA
ZAMYKAJĄCA

Pył gumowy

W zależności od
lepkości systemu

Lakier
zamykający*

-

0,25-0,3 kg/m2

Farba na linie

-

20-30g/mb

-

* opcjonalnie, w celu zabezpieczenia przed ścieraniem i promieniowaniem UV, nawierzchnia może
zostać polakierowania za pomocą natrysku hydrodynamicznego poprzez naniesienie 2 warstw.

Do nawierzchni w kolorach wrażliwych na promieniowanie UV, takich jak szary,
niebieski, beżowy, fioletowy itp., w celu uniknięcia zmian barwy zaleca się stosować kleje UV
odporne.
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE NAWIERZCHNI
Poz.

1

Określenie parametru, jednostka

2

Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm )

Wartość wymagana

≥ 0,50

23

2

Wydłużenie przy zerwaniu (%)

≥ 60%

3

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera

4

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

≤4

-w stanie suchym

80-110

-w stanie mokrym

55-110

5

Odkształcenie pionowe (mm)

≤6

6

Odporność utratę barwy (nr skali szarej)

≥3

7

Wygląd zewnętrzny

Jednorodna struktura i barwa
nawierzchni

8

Amortyzacja (%)

SA 25-34

(23°C)

SA 35-44
SA 45-70

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 3
Do układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne, pkt. 4.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5.
5.2. Roboty montażowe
Z uwagi na szeroką gamę produktów w tej dziedzinie nie podaje się wytycznych dotyczących
wykonania robót.
Nawierzchnię należy wykonać w jednej technologii, zgodnie z Dokumentacją projektową,
świadectwem dopuszczenia i w odpowiednim reżimie technologicznym. Nie dopuszcza się mieszania
systemów. Przed przystąpieniem do robót dokładną specyfikację robót należy przedstawić
do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 6.
6..1 Kontrola nawierzchni
Badania kontrolne powinny objąć poniższe elementy:
- równość nawierzchni,

24

- pochylenia podłużne i spadki poprzeczne,
- grubość nawierzchni,
- wytrzymałość na rozciąganie,
- wytrzymałość na rozdzieranie,
- ścieralność,
Równość nawierzchni: graniczna wartość odchyłki mierzonej w mm pomiędzy dwoma mierzonymi
punktami powinna wynosić: 3mm przy odległości pomiędzy punktami równej 4,0m.
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość z zachowaniem tolerancji ±1mm.
Nawierzchnia powinna mieć jednorodną fakturę zewnętrzna i jednolity kolor.
Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą nośną.
Powstałe łączenia powinny być liniami prostymi, bez uskoków.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 7
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 8.
Jeżeli wszystkie przeprowadzone badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w dokumentacji projektowej i obowiązującej
normie, to wykonane roboty nawierzchni poliuretanowej należy uznać za zgodne z wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami
należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak
zgodności z wymaganiami należy rozebrać i wykonać ponownie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umową
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 15330-1:2014-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5.0. MONTAŻ SPRZĘTU SPORTOWEGO I OGRODZENIA ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY
KOD CPV CPV 37451000-4 – sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaż
i wznoszenie gotowych konstrukcji)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych montażem elementów zagospodarowania .
1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych na istniejącym
boisku o nawierzchni piaskowej.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które
są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą

25

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł
i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu elementów zagospodarowania działki.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt. 2.
2.1 Rodzaje materiałów, sprzęt sportowy

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ
Doskonałe rozwiązanie, które sprawdzi się na szkolnych boiskach oraz w miejscach rekreacji.
Bramka do piłki nożnej o wymiarach 3x2 umożliwiają komfortową grę zarówno dzieciom, młodzieży,
jak i dorosłym. Wykonana z najwyższej jakości aluminium posiada wzmocnione profile, dzięki czemu
jest solidna i stabilna. Dzięki haczykom z tworzywa sztucznego założenie siatki jest niezwykle proste.
Warto dodać, że bramka 3x2 posiada certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu, dlatego
też możemy mieć pewność, że wybierając ją stawiamy na najwyższe standardy.


Wymiary bramki: 3x2m, głębokość 100



Owalny profil aluminiowy, wzmocniony;



Słupki bramki montowane w tulejach;



Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w
zestawie);



Pałąki podtrzymujące siatkę składane;



Kolor : biały;



Zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04;



Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu;

Sposób montażu bramki do piłki nożnej:
1. Należy zabetonować tuleje na równi z przyszłą nawierzchnią boiska. Minimalny wymiar
fundamentu to 50 x 50 x 60 cm. Rozstaw: 300 cm w świetle bramki (310 cm w osi tulei);
Wewnątrz tulei znajduje się płaskownik, który powinien być skierowany do zewnętrznej strony
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boiska, do tyłu bramki.
2. Montaż bramki zaczynamy od połączenia słupków z poprzeczką za pomocą śrub
imbusowych; Należy wstępnie skręcić te elementy, odpowiednio dopasować, wyrównać, a
następnie dokręcić na stałe.
3. W momencie gdy warstwa betonu osiągnie swoją wytrzymałość, należy oczyścić tuleje z
wszelkich pozostałości, a następnie włożyć w nie bramkę. Słupków nie należy wkładać na siłę.
4. Do zmontowanej bramki przykręcamy zawiasy górne i dolne; Zawias dolny należy umieścić
możliwie najniżej, przy samym podłożu.
5. Po zamontowaniu bramki można przystąpić do zamocowania pałąków (wsporników siatki) do
zawiasów dolnych i górnych. Otwory do mocowania siatki w dolnej części pałąków powinny
znajdować się po wewnętrznej stronie bramki.
6. Następnie należy zamontować siatkę przy pomocy zaczepów Ω z tworzywa. Mocujemy je w
poprzeczce, słupkach bramki oraz dolnej części pałąków tylnych.
7. Siatka powinna wisieć wewnątrz bramki; na wewnętrznej stronie pałąka (w narożniku. U góry)
znajdują się stalowe, dokręcane haczyki służące do zawieszenia siatki. Zapobiega to
bezpośrednim uderzeniom piłki w elementy konstrukcyjne tylnej części bramki.
8. Na końcu należy zamontować rurę dolnego naciągu od zewnętrznej strony pałąka.
Przewlekamy ją przez dolne oczka siatki, następnie skręcamy z pałąkami. Rura ta mocowana
jest do podłoża za pomocą stalowych szpilek.
9. Cała tylna część bramki powinna swobodnie spoczywać na podłożu, zarówno pałąki boczne,
jak i tylna poprzeczka.
10. Montaż należy zakończyć sprawdzeniem i dokręceniem wszystkich połączeń śrubowych.

UWAGI !
Szpilki mocujące rurę dolnego naciągu siatki należy mają zastosowanie tylko na podłożu naturalnym.
Przy nawierzchniach syntetycznych, sztucznych trawach nie należy ich montować.
Instrukcja użytkowania


Bramka do piłki nożnej typu przeznaczona jest wyłącznie do gry w tę dyscyplinę;



Bramkę należy przenosić wyłącznie za elementy konstrukcyjne (słupki i porzeczkę główną);



Zabrania się przenoszenia bramki za tylną część (pałąki), wspinania na siatkę, oraz
zawieszania na elementach konstrukcyjnych;



Każdorazowo przed rozpoczęciem gry należy sprawdzić stan prawidłowego zamocowania
bramki do podłoża oraz dokonać sprawdzenia mocowań śrubowych poszczególnych jej części
i ewentualnie dokręcić je;
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SIATKA DO BRAMEK PP 4 mm






Wymiar siatki 205x310 cm,
Głębokość : 100 cm;
Oczko 10x10cm;
Polipropylen bezwęzłowy;
Grubość splotu 4 mm;
TULEJA MONTAŻOWA DO BRAMEK ALUMINIOWYCH
 Tuleja do bramek aluminiowych;
 Wys:46cm,
 Wymiar wewnętrzny tulei: 123 x 103mm;
 Wykonana z aluminium;
 W komplecie znajduję się dekielek do tulei;

KOSZE DO KOSZYKÓWKI
CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:


Konstrukcja kosza wykonana jest z rury o przekroju fi 114x4 mm, o wysokości 3,05 m do
krawędzi obręczy kosza



Tablica o wymiarach 1600x1100mm wykonana z kraty stalowej wkomponowanej w ramę z
profilu zamkniętego 50x30x1,5mm



Kosz wykonany jest z obręczy z pręta gładkiego fi 20 mm, wyposażonego w łańcuch
chromowy gr.5mm



Tablica wyposażona jest w kasetę zapobiegającą kradzieży



Dodatkowo dla zwiększenia stabilności tablica posiada dwa zastrzały z rury fi 30x2 mm



W komplecie z urządzeniem dostarczane jest zbrojenie fundamentowe



Cała konstrukcja urządzenia jest ocynkowana metodą ogniową



Urządzenie posiada Certyfikat na zgodność z normami PN-EN 913 i PN-EN 1270

ZASADY OGÓLNE:
Urządzenie montować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku
jego braku z zachowaniem poniższych zasad:


Montaż urządzeń dokonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i użytkowania
sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN
1176.



W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od
możliwości swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN EN 1177.



Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po
dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami
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niepowołanymi.


Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.



Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu
wszystkich urządzeń z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego
urządzenia.



Strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie zachodzić.



Do montażu urządzeń należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych.

SPOSÓB MONTAŻU:
1. Należy uwzględnić linie boiska wyznaczone na nawierzchni i zamontować kosze.
2. Montaż kosza do koszykówki rozpoczynamy od zaplanowania miejsca wykopu
fundamentowego. Dół fundamentowy powinien mieć wymiary: 800 x 800 x 900 mm ( szer.
x dług. x głęb. )
3. Po dokładnym zaplanowaniu i rozmierzeniu miejsca montażu kosza, wykonujemy wykop
fundamentowy, a następnie umieszczamy w nim zbrojenie fundamentowe. Ważne jest aby
szpilki gwintowane zbrojenia fundamentowego były ułożone w pozycji równoległej do linii
końcowej boiska, tak jak pokazano na rysunku. Zbrojenie powinno być ułożone na takiej
wysokości - aby po zalaniu wykopu betonem klasy B15 do wysokości 270mm poniżej
poziom terenu - gwintowane szpilki zbrojenia wystawały równo ponad powierzchnię
betonu.
4. Po związaniu betonu (min. 7 dni) wkręcamy 4 nakrętki M20 na szpilki zbrojenia, a
następnie osadzamy na nim statyw rurowy kosza i przykręcamy go 4 nakrętkami M20 na
podkładkach M20.
5. Następnie przy pomocy poziomicy ustawiamy pion statywu dokręcając odpowiednio górne
i dolne nakrętki przy jego podstawie.
6. Do tablicy z kasetą mocującą, montujemy obręcz z siatką łańcuchową przy użyciu 4 śrub
zamkowych M10 x 60 z podkładkami i nakrętkami. Tak przygotowaną tablicę wsunąć na
zaczep kasety przy ramieniu statywu.
7. Rurki usztywniające, zaopatrzone w końcówki do regulacji długości, regulujemy i
montujemy łącząc górne naroża tablicy ze statywem przy użyciu 2 śrub M10 x 30 z
podkładkami i nakrętkami oraz 1 śruby M12 x 40 z podkładką i nakrętką. Należy zwrócić
uwagę na prostopadłość tablicy do podłoża.
8. Do kasety wkręcamy 4 śruby M10 x 80 z podkładkami, wkładamy sworzeń blokujący
tablicę, zabezpieczamy go zawleczką, a następnie zaklepujemy młotkiem.
9. Pozostałą przestrzeń wykopu wypełniamy nawierzchnią wybraną podczas kopania
zagłębienia.
10. Teren równamy i sprzątamy po pracach montażowych.
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ZALECENIA I UWAGI:


Miejsce montażu urządzenia należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu.



Należy zwrócić szczególną uwagę aby urządzenie nie narażało innych użytkowników np. nie
blokowało dróg służb ratowniczych.
OGRODZENIE

Konstrukcja Ogrodzenia Siatkowego o wysokości 4 m bazuje na słupach pośrednich z rury fi 80
mm, montowanych w rozstawie co 3 m, połączonych ze sobą górą na całym obwodzie ryglem
wykonanym z rury fi 42 mm. Ponadto - w narożnikach ogrodzenia , przy furtce słupy wyposażone są
wypory (odkosy) z rury fi 48 mm. Stężenie w postaci stalowego rygla górnego spinającego
poszczególne słupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadają ogrodzeniu
niezbędnej stateczności i wytrzymałości, skutecznie przeciwdziałając obciążeniom i naprężeniom
wywołanym naciągniętą na słupach siatką oraz mocującymi ją wieloma rzędami drutów napinających.
Do Ogrodzenia Siatkowego produkowane są na wymiar furtki, których konstrukcje wykonuje
się z kształtowników stalowych, a wypełnienie stanowią wytrzymałe panele zgrzewane. Na fabryczne
wyposażenie bram składają się: zawiasy regulowane, rygiel dolny, uchwyt pod kłódkę, a w przypadku
furtek wyposażenie obejmuje: zawiasy regulowane, zamek na klucz i klamkę.
System mocowania siatki przewiduje rozciągnięcie w ogrodzeniu 3 rzędów (co 2 m) drutów
napinających, które są przeplecione przez oczka siatki i naciągnięte za pomocą napinaczy. Do
każdego słupa pośredniego druty napinające zostają na stałe przykręcone przy użyciu przelotek. Z
kolei na słupach narożnych, stabilizacyjnych oraz bramowych siatkę mocuje się wykorzystując do tego
wpuszczone na całej wysokości płaskowniki, które skręca się ze słupami poprzez specjalne obejmy.
Opisany sposób montażu nie tylko gwarantuje trwałe i solidne zainstalowanie siatki, ale także
usztywnia ją, wzmacnia i czyni bardziej odporną na uszkodzenia mechaniczne.
Dodatkowo na każdym drucie napinającym zastosowano karabińczyki do mocowania siatki w
rozstawie 20 cm.
Wszystkie materiały (surowce) używane do produkcji ogrodzenia posiadają atesty jakości i
pochodzą od renomowanych dostawców. W celu zapewnienia ogrodzeniu odporności na korozję
wywołaną nie tylko działaniem czynników atmosferycznych, ale także normalnym zużyciem materiału
na skutek jego eksploatacji na obiekcie użyteczności publicznej, elementy systemu ogrodzeniowego
pokryte są dwoma powłokami antykorozyjnymi (tzw. DUPLEX) w jednolitym ciemnozielonym
wybarwieniu (kolor RAL 6005).

W

celu

zagwarantowania

skutecznej

ochrony

przed

działaniem

czynników

atmosferycznych ogrodzenie panelowe poddawane jest cynkowaniu ogniowemu zgodnie z
normą PN-EN 1461.
MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE:
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Element ogrodzenia

Parametry techniczne

wysokość

4,0 m

siatka pleciona

sznurkowa z polipropylenu

grubość linki w siatce

3,00 mm

wielkości oczek w siatce

45x45 mm

słupy skrajne

rura stalowa fi 80x3

słupy pośrednie

rura stalowa fi 80x2 mm

wypory (odkosy)

rura stalowa fi 48 mm

lokalizacja wypór

Słupy skrajne

rygiel górny

rura stalowa fi 42 mm (na całej długości)

druty napinające

3 rzędy drutów min. fi 2,2/3,5 mm

akcesoria montażowe cz. 1.

płaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, głowice,

akcesoria montażowe cz. 2.

nakładki na wypory, nakładki na rygle, złączki do rygli

akcesoria montażowe cz. 3.

przelotki, części
karabińczyki

pomocnicze,

obejmy

pod

linkę/drut,

SIATKA:
Siatka sznurkowa z polipropylenu PP
Siatki polipropylenowe

mają bardzo

wszechstronne

zastosowanie

i są

jednymi

z

najpopularniejszych siatek, jakie są dostępne na rynku. Siatki mogą mieć różną wielkość oczek w
zależności od ich przeznaczenia, miejsca wykorzystania oraz funkcji, jaką mają spełniać. Stosuje się
je jako:
• uniwersalne ogrodzenia boisk sportowych np. boiska do piłki nożnej, koszykówki czy siatkówki
• ogrodzenie kortów tenisowych
• kotary na kortach tenisowych, których głównym zadaniem jest rozdzielenie kilku kortów, które
znajdują się na jednej przestrzeni
• piłkochwyty zabezpieczające boiska przed wydostaniem się piłki poza teren boiska i mające za
zadanie szybkie wyłapywanie piłek w celu natychmiastowego wznowienia gry
Polipropylen wykazuje dużą odporność chemiczną w niskich i wysokich temperaturach oraz na kwasy,
zasady i sole. Siatka jest produkowana technologia bezwęzłową polipropylenu.
Grubość produkowanej siatki: grubość 3 mm
Kolor siatki: zielony
Wielkość oczka siatki w milimetrach: 45x45 mm

ŁAWKI Z OPARCIEM I PODŁOKIETNIKAMI
Wymiary:
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Długość całkowita: 1800 mm



Wysokość całkowita 850 mm



Szerokość całkowita: 800 mm

Materiał:
Elementy drewniane z drewna iglastego (sosna) pokryte drewnochronem i wykończone w
kolorze teak. Kolor profili stalowych – RAL 7015. Konstrukcja nośna ławki malowana proszkowo i
zabezpieczona antykorozyjnie.
Kolor drewna: Teak
Kolor stali: grafitowy RAL 7015
Sposób montażu: Do zabetonowania.
KOSZ NA ŚMIECI
Śmietniki okrągłe o konstrukcji stalowej ocynkowane i malowane proszkowo z daszkiem o
pojemności 35 l. Wysokość śmietnika 100 cm. Montaż śmietnika przez zakotwienie w gruncie na
fundamencie z betonu C20/25 o wymiarach zalecanych przez producenta.
Sposób montażu: Do zabetonowania.
WIESZAK NA UBRANIA
Urządzenie rozwiązuje częsty problem z odzieżą dzieci, narażoną na zniszczenia mechaniczne i brud.
Wieszak wykonano ze stali malowanej proszkowo, farbami odpornymi na ścieranie i warunki
atmosferyczne. Montaż przez zabetonowanie słupów w gruncie. Możliwość zmian systemowych na
życzenie klienta.
Wymiary urządzenia:
 Element: 1,70 x 0,15 m
 Wysokość elementu: 1,70 m

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. Sprzęt
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne, pkt. 4. Środki transportu
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5.
5.2 Roboty montażowe
Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta..
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 6.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 7
Jednostką obmiarową jest:
- bramki - szt.
- kosze do koszykówki - szt.
- tablica informacyjna - szt.
- brama - kpl
- siatka piłkochwytu - mb
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umową
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
6.0 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w t.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
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1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.Na obiekcie należy stosować dwa rodzaje kostki betonowej: kostka
betonowa o wymiarze 10*20*6cm oraz 18,5*18,5*8cm, tzw. kostka ekologiczna.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. Odmiana:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej)
zwykle barwionej grubości min. 4 mm,
2. Barwa:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. Wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość:
od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c) grubość:
60mm lub 80 mm
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. Kostki mogą być z wypustkami
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane dla kostki brukowej
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338.
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).
2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
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2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku i wody odmiany 1
b) do wypełniania spoin - piasek naturalny 0,075-2mm
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki
a) obrzeża betonowe 8*30cm
2.5. Materiały do podbudowy
-

podsypka cementowo – piaskowa
kruszywo łamane 0-31,5mm
piasek
geowłóknina

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)
z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 5.
5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
5.3. Konstrukcja nawierzchni

-

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
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-

ułożenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania w zależności od stosowanej kostki i przeznaczenia
Układ warstw dla kostki przy boisku (kostka brukowa 10x20 cm 60 mm):
- podsypka cementowo – piaskowa 30 mm
- piasek gr.100mm
- grunt rodzimy zagęszczony
5.5. Obramowanie nawierzchni
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6. Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów
na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości
podsypki nie powinny przekraczać  1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela
się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki
z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału,
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych
i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór,
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
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Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.7.3. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy
o
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45 , a wierzchołek utworzonego kąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze
o
średniej otoczenia nie niższej niż 15 C) do
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy
oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki
wg PN-EN 13382.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w 6.3. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów
Sposób sprawdzenia
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,
1
nawierzchni, krawężników, obrzeży, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam,
ścieków
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m
Badanie położenia osi nawierzchni
2
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
w planie
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)
Rzędne wysokościowe, równość
Co 25 m i we wszystkich punktach
3
podłużna i poprzeczna, spadki
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokość
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)
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4

Rozmieszczenie i szerokość spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami
oraz wypełnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z umową
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
PN-EN 1338:2005-Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
7.0 TRAWNIK
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem trawnika.
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z założeniem trawników dywanowych.
Zakres robót obejmuje:
- sianie trawnika
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Wokół boiska projektuje się sianie trawy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin.

-

2. MATERIAŁY
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Do nawożenia gleby może być stosowany kompost.
3. SPRZĘT
Sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gąsienicowa, do załadunku ziemi koparka.
Sprzęt używany do uprawy gleby - glebogryzarka.
Sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał gładki.
Sprzęt do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie płaskim oraz
na skarpie.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nie uszkodzi się
ani nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT

-

-

5.2. Wykonanie trawników dywanowych
Wyznaczenie miejsc wykonania trawników należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń,
przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o około 5 cm,
teren powinien być wyrównany i splantowany,
po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku bardzo mało urodzajnej ziemi) należy
zastosować 5 cm warstwę kompostu, mieszając go z istniejącą ziemią), następnie teren należy
wyrównać,
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wysokości 5cm i wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
przed rozłożeniem rolek z trawą, ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub zagrabić,
po rozłożeniu trawy, całość powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.
5.3. Pielęgnacja trawników
Pielęgnacja trawników obejmuje:
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 5 - 10 cm,
następne gdy trawa odrośnie do wysokości 10-12 cm,
trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona,
koszenia trawników powinny odbywać się często, wysokość cięcia i częstość koszenia należy
dostosować do rodzaju wysianej trawy,
nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewany gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie
obficie podlać. Wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, latem należy zwiększyć
dawkę fosforu i potasu ograniczając azot, ostatnie nawożenie z udziałem fosforu i potasu,
chwasty trwałe należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze można stosować po upływie
6 miesięcy od założenia trawnika.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości trawników
Kontrola w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
3
- określeniu ilości zanieczyszczeń (w m ),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowości uwałowania terenu,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa:
2
- dla trawnika dywanowego - m (metr kwadratowy),
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- zgodnie z umową
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