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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1. 
USUNIĘCIE DRZEW 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące usunięcia drzew w ramach budowy 
boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" 
pkt. 1.2. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują usunięcie z karczowaniem drzew pojedynczych 
form piennych. 
 
Lokalizacja koniecznego usunięcia drzew na terenie, gdzie kolidują z planowaną inwestycją oraz  
usunięcia ze względów pielęgnacyjnych – w dokumentacji projektowej. 
 

DRZEWA DO USUNIĘCIA Z POWODU KOLIZJI Z INWESTYCJ Ą 

L.p.  numer 
inw. Nazwa łaci ńska Nazwa polska 

Obwód pnia     
na wys. 130cm 

(cm) 

Średnica 
pnia (cm) 

Wysoko ść 
(m) 

Średnica 
korony 

(m) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Robinia 
pseudoacacia robinia akacjowa 94 30 10 6 

2 6 Quercus robur dąb szypułkowy 77 25 10 8 

3 7 Robinia 
pseudoacacia robinia akacjowa 72 23 11 5 

4 31 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 121 39 16 10 

5 32 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 45 14 13 2,5 

6 37 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 75 24 14 5 

7 41 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 66 21 14 3,5 

8 42 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 81 26 17 6,5 

9 50 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 90 29 16 7 

10 52 Betula pubescens brzoza omszona 52 17 14 3 

11 53 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 

80 25 16 6,5 

12 54 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 83 26 16 7,5 

13 59 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 62 20 15 4,5 

14 61 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 

46 15 15 1,5 

15 66 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 58 18 15 4 

16 68 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 94 30 16 4,5 
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DRZEWA DO USUNIĘCIA Z POWODU ZŁEGO STANU ZDROWOTNEGO - DO USUNIĘCIA 
PIELĘGNACYJNEGO 

L.p.  numer 
inw. Nazwa łaci ńska Nazwa polska 

Obwód pnia  
na wys. 130cm 

(cm) 

Średnica 
pnia (cm) 

Wysoko ść 
(m) 

Średnica 
korony 

(m) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Robinia 
pseudoacacia robinia akacjowa 64 20 7,5 5 

2 8 Robinia 
pseudoacacia robinia akacjowa 30 10 5 3,5 

3 24 Robinia 
pseudoacacia robinia akacjowa 31 10 4 3,5 

4 51 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 50 16 11 2,5 

5 56 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 61 19 11 4 

6 96 Betula pendula brzoza 
brodawkowata 

37 12 7 3,5 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Drzewo  - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica ≥ 10cm) o wyraźnie wykształconym 
pniu, który w pewnej wysokości od 1,50m nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
1.4.2. Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 
"Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu powinny spełniać wymagania  
PN-S-02205.  
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt stosowany do usunięcia drzew. 
Do wykonania robót można stosować: 

• piły mechaniczne i ręczne, 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usunięcia, 
• koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew, 
• urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków, 
• lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 
Transport ściętych pni, karpiny i gałęzi 
Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał 
z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. W czasie trwania transportu Wykonawca 
powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa, karpiny i grube 
gałęzie będą wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem 
nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zalecenia dotyczące drzewostanu na etapie przygotowania inwestycji: 

• usunięcie ze względów inwestycyjnych 
• usunięcie roślin ze względów pielęgnacyjnych 
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5.1. Usuni ęcie drzew 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Roboty 
związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny  
i gałęzi poza teren budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz zasypanie dołów. 
Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed 
rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca musi posiadać zgodę Inspektora 
nadzoru na wycinkę drzew. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205. 
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
 
5.2. Zniszczenie pozostało ści po usuni ęciu ro ślinno ści 
Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Inspektora nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt. 6 
 
6.2. Kontrola prawidłowo ści usuni ęcia drzew  
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

• Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew  
• wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne", pkt. 8.  
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE ROBÓT 
8.1. Wykonanie robót obejmuje: 
usunięcie drzew z karczowaniem: 

• ścięcie pnia, 
• obcięcie gałęzi, 
• wykarczowanie karpiny,  
• wywiezienie pnia, karpiny i gałęzi,  
• zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 
• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 2. 
USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące usunięcia warstwy humusu w ramach 
budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" 
pkt. 1.2. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do zdj ęcia humusu i/lub darniny 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nadającej się do powtórnego użycia 
należy stosować: 

• równiarki, 
• spycharki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport humusu  
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
  
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta równą warstwą 20-25cm z przeznaczeniem do późniejszego 
użycia przy zakładaniu trawników. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane 
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu), 
należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  
mechanicznie. 
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Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny  
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów  
i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola usuni ęcia humusu lub/i darniny 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m2 wykonania robót obejmuje: 

• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
robót rozbiórkowych w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót budowlanych dotyczących prac demontażowych i rozbiórkowych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót demontażowych w ilości: 
 

L.P. NAZWA ILOŚĆ DO WYKONANIA 

1 nawierzchnia piesza z kostki betonowej czerwonej  
typu Holland  200m2 

do rozbiórki - demontaż - 176m2 
przeznaczone na projektowane 
chodniki, 24m2 do wywiezienia 

2 bramka do gry w piłkę nożną 2 szt. demontaż z wywiezieniem 

3 kosz do gry w koszykówkę 2 szt. demontaż z wywiezieniem 
4 słupki do rozwieszenia siatki do gry w siatkówkę  2 szt. demontaż z wywiezieniem 

5 ławka z oparciem – siedzisko z drewna, podstawa 
 z odlewu żeliwnego  1 szt. demontaż z wywiezieniem 

6 ławka bez oparcia – siedzisko z drewna, podstawa  
z odlewu żeliwnego 2 szt. demontaż z wywiezieniem 

7 kosz na śmieci betonowy wolnostojący  1 szt. demontaż z wywiezieniem 
8 kosz na śmieci z polietylenu, kolor niebieski  1 szt. demontaż z wywiezieniem 
9 zjeżdżalnia – podstawa metalowa, zjazd plastikowy  1 szt. demontaż z wywiezieniem 

10 huśtawka dwuosobowa – konstrukcja metalowa, 
siedziska z plastiku  1 szt. demontaż z wywiezieniem 

11 huśtawka ważka – konstrukcja metalowa, siedziska 
drewniane  1 szt. demontaż z wywiezieniem 

12 karuzela – konstrukcja metalowa, siedziska drewniane  1 szt. demontaż z wywiezieniem 
13 przeplotnia – konstrukcja metalowa  1 szt. demontaż z wywiezieniem 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz zasadami sztuki budowlanej. 
 
2. MATERIAŁY 
brak 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania wykopu 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 

• przyrządy ręczne młoty, oskardy itp., 
• młoty udarowe, 
• ładowarki, 
• dźwigi, 
• a w razie potrzeby sprzęt specjalistyczny. 

 
4. TRANSPORT 
Materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy                         
od odległości i warunków lokalnych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych  
w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST                 
lub przez Inspektora nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Zasady bhp dotyczące robót rozbiórkowych mieszczą się w ramach ogólnych przepisów BHP 
obowiązujących w budownictwie (obowiązek stosowania). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest mm, szt., m² i m³. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

• wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
• rozkucie i zerwanie elementów rozbiórkowych i ich mocowań, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
W/g norm i innych przepisów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4. 
ODTWORZENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA W TERENIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z odtworzeniem elementów zagospodarowania w terenie w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego 
w Nowej Wsi. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.2. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie elementów zagospodarowania  
w terenie w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
W zakres tych robót wchodzi: 
• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, 

nawierzchni pieszej, pieszej wzmocnionej, ich warstw konstrukcyjnych, obrzeży i usytuowania 
koszy do koszykówki, słupów do siatki, ławek, koszy i tablic informacyjnych. 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  
w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania i pozyskiwania podano w OST                 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Do stabilizowania punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08m i długości około 
0,3m. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania jakie powinien spełniać sprzęt pomiarowy podano w OST "Wymagania ogólne"  
pkt. 7.3. 
3.1. Sprzęt pomiarowy taki jak niwelator, łata, taśma stalowa, itp. powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
W oparciu o materiały dostarczone przez zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające  
z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
wykonawcę. 
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiającego zostaną zniszczone 
przez wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą  
do obowiązków wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7.  
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które wykonawca przedkłada 
inspektorowi nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu warstw konstrukcyjnych boisk, zeskoczni               

z rozbieżnią i nawierzchni ze sztucznej trawy i poliuretanu; 
• wyznaczenie wyposażenia boisk,  
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  

w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.L Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 5. 
WYKONANIE WYKOPÓW 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wykopów w ramach budowy 
boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne"  
pkt 1.2. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy ogrodu terapeutycznego (m. in. elementów małej architektury, nawierzchni itp.) obejmują 
wykonanie wykopów w gruntach niebudowlanych, nasypowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w OST Roboty ziemne pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Roboty ziemne pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
podano w OST Roboty ziemne, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST pkt. 2, tablica 1. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności                
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp                 
lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
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Tablica 1. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych 

Strefa 
korpusu 

Minimalna warto ść Is dla:  
autostrad 

i dróg 
ekspresowych 

innych dróg  
ruch ci ężki  

i bardzo ci ężki 
ruch mniejszy  
od ci ężkiego 

górna warstwa o grubości  
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych 

1,00 1,00 0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych            
w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe                     
do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia  
do akceptacji Inżynierowi. 
 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi               
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie stateczności skarp, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
• zagęszczenie powierzchni wykopu. 



SST 6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża    BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
  W NOWEJ WSI 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________  
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu – Anna Kanclerz   
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 
tel. (0-22) 7765503, 508857127 

1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 6. 
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach budowy 
boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne"  
pkt. 1.2. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża przeznaczonego do ułożenia podbudowy nawierzchni boiska 
wielofunkcyjnego, boiska do gry w siatkówkę, nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni gruntowej, 
nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, nawierzchni piaszczystej bezpiecznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
nie występują 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3.1. 
Wykonawca przystępujący do profilowania i zagęszczania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru 
może dopuścić zastosowanie spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu zawarte są w OST “Wymagania ogólne" pkt 4 . 
 
5. WYKONANIE ROBOT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne" pkt 5 . 
5.1. Warunki przyst ąpienia do Robót  
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio                           
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie             
do profilowania i zagęszczania podłoża i wykonania tych robót z wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie 
za zgodą inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2. Profilowanie podło ża 
Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane  
w dokumentacji projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe). 
Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu          
w celu skonfrontowania z informacjami   zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, 
błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
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Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru . 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Profilowanie może odbywać się przy użyciu 
narzędzi, np. łopat. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
5.3. Zagęszczenie podło ża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia Is według normalnej 
próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wartości wskaźnika zagęszczenia 
wynoszą: podłoże chodników: Is ^ 0,97. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej                       
z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli                       
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłożą nastąpi przerwa w robotach                 
i wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien                          
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem na przykład przez rozłożenie folii  
lub w inny sposób uzgodniony i 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 powinien ocenić jego stan i ewentualnie powinien zalecić 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań wykonawcy,                 
to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.1. Szeroko ść profilowanego podło ża 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej                              
niż + 10 cm i - 5 cm. 
 
6.2. Równo ść 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową                                    
z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4. Rzędne wysoko ściowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać  + 1 cm i - 2 cm. 
 
6.5. Zagęszczenie  
Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego  
w pkt 5.3. 
 
6.6. Wilgotno ść 
Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  wg  PN-77/B-06714/17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 
 
6.7. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanym podło żem 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny                                 
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być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje                              
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA PROFILOWANIE I ZAG ĘSZCZANIE PODŁOŻA 
8.1. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża,  
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotności. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 7. 
OBRZEŻA BETONOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej 
Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne"  
pkt 1.2. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej jako obramowanie boisk i obrzeży betonowych 
8x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 jako obramowanie chodników. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.1. Obrzeża betonowe 
Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
• żwir lub piasek do wykonania ław, 
• cement wg PN-B-19701, 
• piasek do podsypki wg PN-B-06711. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze ży, kraw ężników. 
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka [ m ], gatunek l 

l ±8 

b, h ±3 
 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 
i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze ży, kraw ężników (gatunek l) 
Rodzaj wad i uszkodze ń Dopuszczalna wielko ść wad, uszkodze ń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
 
 

Szczerby 
i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 
 
 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: liczba, max długość, 

mm, max 
2 - 20 

głębokość, mm, max 6 
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Betonowe obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 
Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach  
co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niż szerokość obrzeża. 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1, klasy C20/25i C 25/30. Żwir  
do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-1111, a piasek wymaganiom  
PN-B-11113. 
Badania i postępowanie z partią elementów niezgodną z wymaganiami norm i składowania powinny                 
być zgodne z normąBN-80/6775-03/01. 
 
2.2. Materiały na podsypk ę i do zapraw 
Piasek na podsypkę piaskowo-cementową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712,  
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN^B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy              
nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być odmiany                           
„1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.3. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton klasyC12/15, wg PN-EN 206-1, którego 
składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.1.4 
• Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1, i SST, 
• Klasa betonu zgodnie z dokumentacją techniczną, 
• Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej, 
• Największa dopuszczalna wartość stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75, 
• Stopieni mrozoodporności - W 2, 
• Wytrzymałość betonu wg PN-EN 206-1. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty wykonuje                
się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. Transport 
materiałów powinien być zgodny: 

• Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

• Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST 
"Wymagania ogólne" pkt 1.5.9. 
4.1. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.1 Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod lawy powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
5.2. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. 
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Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu  
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
 
5.3. Ustawienie betonowych obrze ży  
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem szerokości dna 
wykopu. 
Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem 
wodą. 
Betonowe obrzeża należy ustawiać w ławie betonowej/na podsypce piaskowej na wykonanym 
podłożu.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je zaprawą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych                         
do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
W zakresie obrzeży betonowych: 

• aprobatę techniczną, 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w Tablicy l. Pomiary długości  
i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub  suwmiarki  
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1002L. 

 
6.2.  Sprawdzenie koryta pod lawy 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja  
dla szerokości wykopu wynosi ± 2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
 
6.3. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego w górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil 
podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.  

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić: 
• +1 cm na każde 100 m ławy krawężnika 15х30 cm,  

b) Wymiary ław należy sprawdzić: 
• w dwóch dowolnie wybranych punktach, na każde 100 m ławy krawężnika 15х30 cm,  
• dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej  
• dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  

c) Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 
przyłożenie trzymetrowej łaty: 
• w dwóch dowolnie wybranych punktach. na każde 100 m ławy krawężnika 15х30 cm, 
• Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.    

d) Zagęszczenie ław 
• Zagęszczenie ław bada się w dwóch, dowolnie wybranych, przekrojach, na każde 100 m 

ławy krawężnika 15х30 cm. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 

• Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  
+ 2 cm: 

• na każde 100 m wykonanej ławy krawężnika 15х30 cm. 
6.3.1. Sprawdzenie ustawienia obrze ży 
Przy ustawianiu krawężników, obrzeży i palisad należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży i krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 
± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża a  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny 
obrzeża od niwelety projektowanej, które wynosi ± I cm na każde 100 m ustawionego obrzeża. 
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b)  Równość górnej powierzchni obrzeża i krawężnika, sprawdzane przez przyłożenie trzymetrowej 
łaty: 

• w dwóch punktach na każde 100 m obrzeża. 
Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje  
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI 
Wykonanie betonowego krawężnika, obrzeża chodnikowego oraz palisady - obramowanie boiska oraz 
nawierzchni pieszej i pieszej wzmocnionej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, rozścielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrzeża w ławie betonowej (beton C12/15), na podsypce piaskowej i wypełnienie 

spoin zaprawą, 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1. Normy: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-EN 206-1, Beton zwykły 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
PN-EN 13198:2004(U) Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury i elementy ogrodowe 
 
10. INNE DOKUMENTY 
Nie występują. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 8. 
OBRZEŻA INNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z ustawieniem obrzeży innych (palisady drewnianej impregnowanej ciśnieniowo i obrzeża 
Eko Bord) w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne"  
pkt 1.2. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
obrzeży z palisady drewnianej jako obramowanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej o śr. 10cm  
i wys. 40cm i obrzeży typu Eko Bord jako obramowanie nawierzchni gruntowej naturalnej typu Hanse 
Grand wys. 5,8cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.1. Obrzeża inne 
Materiałami stosowanymi są: 

• palisada drewniana o śr. 10cm i wys. 40cm impregnowanej ciśnieniowo, jednostronnie 
zaostrzona; 

• obrzeża typu Eko Bord wys. 5,8cm, 
• kotwy mocujące do obrzeży typu Eko Bord (gwóźdź metalowy o dł. 30cm). 

 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty wykonuje                
się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. Transport 
materiałów powinien być zgodny: 

• Obrzeża inne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  
• Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST 
"Wymagania ogólne" pkt 1.5.9. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.1. Ustawienie palisady drewnianej  
Palisady ustawia się pionowo. Można je zrobić z elementów drewnianych kupionych lub pozyskanych 
we własnym zakresie. 
Elementy drewniane powinny mieć wysokość 40-50cm. Powinny mieć one średnicę 10cm; tym 
większą, im wyższa ma być palisada. Drewno musi być okorowane i zaimpregnowane. Końce należy 
zaostrzyć i pale wbić w ziemię możliwie ściśle. 
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5.2. Ustawienie obrze ża typu Eko Bord 
Obrzeże typu Eko Bord można montować przed ułożeniem nawierzchni albo po jej ułożeniu. 
Obrzeża typu Eko Bord są przymocowane do podłoża za pomocą gwoździ z metalu. 
Obrzeża typu Eko Bord łączymy ze sobą za pomocą prostych i wygodnych złączy. 
Końcową fazą zabudowy obrzeży Eko Bord jest zasypanie ziemią, tak, aby były one niewidoczne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać oględzin materiałów przeznaczonych                         
do budowy obrzeży typu palisada drewniana i obrzeży typu Eko Bord i przedstawić wyniki tych 
oględzin inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia obrze ży  
Przy ustawianiu obrzeży i palisad należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży i palisad w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  
± 1cm na każde 100m ustawionego obrzeża a  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny 
obrzeża od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1cm na każde 100m ustawionego obrzeża. 
b)  Równość górnej powierzchni obrzeża i palisad, sprawdzane przez przyłożenie trzymetrowej łaty: 

• w dwóch punktach na każde 100m obrzeża. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje  
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI 
Wykonanie obrzeży z palisady drewnianej o śr. 8cm i wys. 40cm oraz obrzeża typu Eko Bord o wys. 
5,8cm obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• ustawienie obrzeża, 
• wykonanie oględzin i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 9. 
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających w ramach budowy boiska 
wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" 
pkt. 1.2. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem warstw odsączających, stanowiących część podbudowy pomocniczej w budowie boiska 
wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki oraz chodników. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

• piaski, 
• tłucznie kamienne. 

 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤  

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5  

 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
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2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać     
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek, 
• walców statycznych, 
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających              
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem                              
i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Wykonanie wykopów”                 
oraz SST „Profilowanie i zagęszczanie podłoża”. 
Warstwy odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek                         
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić  
do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni  
o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane                      
na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna                          
być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego                     
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od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej                        
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa                     
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,            
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy ods ączającej  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 
w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych             
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
6.2.1. Szeroko ść warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 
6.2.2. Równo ść warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą              
BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 
6.2.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.4. Rzędne wysoko ściowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1cm i -2cm. 
6.2.5. Grubo ść warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją                      
+1cm, -2cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.2.6. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 
mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.3. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych                             
od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 
 
8. ODBIÓR 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 wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• utrzymanie warstwy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-11111 – Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych                                        
i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 10. 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO I ŁAMANEGO  

ZAGĘSZCZANEGO MECHANICZNIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2.  Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji określają zasady prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudowy stabilizowanej mechanicznie: 

• pod boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki oraz nawierzchnię pieszą z kostki betonowej – 
z kruszywa łamanego; 

• pod nawierzchnię gruntową – z kruszywa naturalnego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno                
być kruszywo łamane – kliniec 4 - 31,5mm, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego  
lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. 
Materiałem do wykonania warstwy wyrównawczej powinno być kruszywo łamane 0-4mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.2. Wymagania dla materiałów  
2.2.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku: 
 

 
 

Rys.1: Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczon ych na podbudowy wykonywane  
metod ą stabilizacji mechanicznej 
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Oznaczenia: 
• pole między krzywymi 1-2: kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub 

podbudowę jednowarstwową, 
• pole między krzywymi 1-3: kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.2.2. Właściwo ści kruszywa  
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy poniżej: 

 
2.2.3. Woda  
Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

 
3. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania;, w miejscach 

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

 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podło ża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu                 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

L.p. Wyszczególnienie wła ściwo ści 

Wymagania                       
dla kruszywa 

łamanego  
na podbudow ę 

Badania według 

1 Zawartość ziaren mniejszy niż 0,075mm, %(m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 
2 Zawartość nadziarna nie więcej niż, mm, %(m/m) 5 PN-B-06714-15 

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

35 PN-B-06714-16 

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

1 PN-B-04481 

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

od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 
Ścieralność w bębnie Los Angeles – całkowita po 
pewnej liczbie obrotów, nie więcej niż częściowa 
po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż  

35 
30 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż, %(m/m) 3 PN-B-06714-18 

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

5 PN-B-06714-19 

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

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

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

1 PN-B-06714-28 
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w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 

 odsączającej, w milimetrach, 
D85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 
 
Paliki   lub   szpilki   do   prawidłowego   ukształtowania   podbudowy   powinny   być   wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych  do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek  
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę   kruszywa   należy   wytwarzać   w   mieszarkach   gwarantujących   otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 
5.3. Wbudowywanie i zag ęszczanie podbudowy  
Podbudowa z kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,                            
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Podbudowa powinna być odpowiednio zagęszczona.  
 
5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, do czasu ułożenia następnej warstwy konstrukcyjnej, powinna                            
być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, będzie zobowiązany naprawić wszelkie  
jej uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąży Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych                    
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2. niniejszej SST. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

 
 

 

 

D15  
---- <5 

D85  
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Tablica 2. Cz ęstotliwo ść oraz zakres  bada ń przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Lp.  Wyszczególnienie bada ń 

Częstotliwo ść badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj ąca                 

na jedno badanie (m²) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 

2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa  
wg tab. 1, pkt. 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
Badaniu podlegają n/w cechy podbudowy: 

• uziarnienie mieszanki, 
• wilgotność mieszanki, 
• zagęszczenie warstwy, 
• badanie właściwości kruszywa. 

Badania będą wykonywane dla każdej partii i przy każdej zmianie kruszywa. 
 
6.2.2. Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być                     
na bieżąco przekazywane Zamawiającemu. 
 
6.2.3. Wilgotno ść mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według  
PN-B-06714-17. 

 
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku,                                  
gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy: 

2,2
1

2 ≤
E

E
 

 
6.2.5. Właściwo ści kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności 
Zamawiającego. 
 
6.3. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów  
O ile Zamawiający nie ustali z Wykonawcą innego zakresu i częstotliwości badań, winny być one 
wykonane z częstotliwością podana poniżej: 

• szerokość podbudowy - co 100 m, 
• równość podłużna - co 20 m, łatą 4-o metrową, 
• równość poprzeczna - co 100 m, 
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• pochylenia poprzeczne - co 100 m, 
• rzędne wysokościowe - co 50 m, 
• ukształtowanie osi w planie* - co 50 m, 
• grubość podbudowy - nie rzadziej niż l raz na każde 500 m2, 
• nośność podbudowy: 
• moduł odkształcenia - co 100 m, 
• ugięcie sprężyste - co 100 m. 

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

 
6.3.2. Szeroko ść podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równo ść podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie                          

z BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Pochylenia poprzeczne podbudowy 
Pochylenia poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.3.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy 
Odchyłki rzędnych wysokościowych wykonanej warstwy podbudowy od rzędnych projektowanych               

nie mogą przekraczać tolerancji + l cm, -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

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

6.3.7. Grubo ść podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż +10%,-l 5%. 
6.3.8. Nośność podbudowy 
Nośność podbudowy można badać płytą uciskową.  
 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
 

Podbudowa 
z kruszywa 

o wska źniku 
wnoś 

nie mniejszym 
niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy  
Wskaźnik 

zagęszczenia I S   
nie mniejszy 

niż 

Maksymalne ugi ęcie 
sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płyt ą o średnicy 30 cm, 

MPa 

 40 kN 50 kN od pierwszego 
obci ążenia E1 

od drugiego 
obci ążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm                                  
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym. Wykonawca na własny koszt poszerzy 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.4.2. Niewłaściwa grubo ść podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości. Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy                                  
na odpowiednią głębokość stosownie do decyzji Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem                        
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
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6.4.3. Niewłaściwa no śność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. Koszty tych 
dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „ Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje                            
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE PODBUDÓW  
Wykonanie robót obejmuje: 

• roboty pomiarowe, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie i zagęszczenie kruszywa 
• przeprowadzenie badań i pomiarów, 
• utrzymanie podbudowy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-88/B-04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
2. PN-77/B-06714/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
3. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
4. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
5. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
6. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
7. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
8. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
9. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości organicznych. 
10. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 
11. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
12. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
13. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 
14. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
18. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
19. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 
20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 11. 
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                           
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym  
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewn ętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości ± 3 mm, 
• na szerokości ± 3 mm, 
• na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
 
Projektowana kostka – typu Holland, czerwona, z przełożenia z istniejącego boiska do siatkówki. 
 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek br ukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych koste k brukowych 
Lp.  Cechy  Warto ść 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
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3 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 
nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej  
niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,  
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie            
z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość                       
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz                     
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy                
niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio 
wykonanym korycie. 
 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 4 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowy ch 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną                   
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany  
do użytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 
Pozostałe wymagania określono w SST nr 8 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podło ża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:  

• o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,  
• o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
• szerokości koryta:   ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega                       
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 
niniejszej SST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równo ści chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150  
do 300m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłu żnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać                  
± 3cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej                
raz na każde 150 do 300m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 
8. ODBIÓR 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 wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta, 
• wykonanie warstwy odsączającej, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Ilość robót wg przedmiaru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 12. 
NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH A ŻUROWYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych ażurowych w ramach budowy boiska 
wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10cm. 
Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych może być układana bezpośrednio na podłożu  
lub na odpowiedniej podbudowie z zastosowaniem podsypki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia z płyt betonowych a żurowych  – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest 
wykonana z płyt betonowych, szczeliny wypełnione piaskiem.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe SA zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST pkt. 2. 
 
2.2. Płyty betonowe 
Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje się płyty betonowe ażurowe o wymiarach 
60x40x10cm. 
2.2.1. Wymagania 
Do produkcji płyt drogowych betonowych należy stosować beton klasy B25 i B30. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: 

• płyty betonowe, gatunek 1 – 3,5mm; 
• płyty betonowe, gatunek 2 – 4,5mm; 

  
Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy  
lub zatarte. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny 
przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętów 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętów podano w OST. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z płyt 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych wykonuje się ręcznie. Do wytwarzania zaprawy 
stosuje się betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku ubijaki ręczne lub mechaniczne oraz drobny 
sprzęt pomocniczy do wypełnienia spoin i szczelin dylatacyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
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4.2. Transport płyt i składowanie 
Płyty betonowe ażurowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,5R. w czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym  
i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna na druga. Płyty 
betonowe należy układać na płask w stosach, po 8 warstw w stosie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
 
5.2. Podło że 
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia.  
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  
Podłoże gruntowe pod nawierzchnie powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi  
w ST 4 „Zagęszczanie i profilowanie podłoża”. 
 
5.3. Podbudowa 
Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić: 

• podłoże z gruntu rodzimego. Ulepszone piaskiem, żwirem, wyprofilowane i zagęszczone; 
• istniejąca nawierzchnia żwirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy 

wyrównawczej z piasku od 3 do 5cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacja 
projektowa. 

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich ST. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych ażurowych należy zastosować obrzeża betonowe. 
 
5.5 Podsypka 
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712. Grubość 
podsypki i warunki jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacja projektową. 
 
5.6. Układanie płyt 
Sposób układania płyt betonowych ażurowych na odcinkach prostych powinien być zgodny  
z dokumentacją projektową. Płyty na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki 
każdej z nich były prostopadłe do osi drogi. Na krawędziach bocznych nawierzchni powinny być 
położone płyty tzw. połówki. 
 
5.7. Wypełnienie spoin 
Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonanie zgodnie  
z dokumentacja projektową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
6.2. Badanie przed przyst ąpieniem do robót 
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych: 
1. badania pełne przeprowadza producent płyt 
2. badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
• sprawdzenie kształtów i wymiarów; 
• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie; 

 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01. 
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Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonywania nawierzchni z płyt betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych  
dla odpowiednich materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki 
badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badanie podło ża 
Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 
Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt. 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym 
kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000m2 powierzchni oraz miejscach budzących wątpliwość. 
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
Należy przeprowadzić wizualną ocenę obramowania nawierzchni na całej długości budowanego 
odcinka. 
6.3.4. Sprawdzanie uło żenia płyt 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej  
na całej długości budowlanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt. 5.6. 
6.3.5. Sprawdzanie spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na: 

• Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na 
długości ok. 10cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.7. 

6.3.6. Sprawdzanie szczelin dylatacyjnych 
Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić przez oględziny na całej długości 
budowlanego odcinka lub całej powierzchni placu. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równo ść 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łata lub plano grafem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11]. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektową z tolerancją ±0,5%. 
6.4.3. Rzędne wysoko ściowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1cm i – 2cm. 
6.4.4. Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej  
niż ±5cm. 
6.4.5. Szeroko ść nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm. 
6.4.6. Grubo ść podsypki (warstwy wyrównawczej) 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
• wykonanie podsypki. 

Zasady ich odbioru są określone w OST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
• oznakowanie robót; 
• przygotowanie podłoża lub podbudowy; 
• dostarczenie materiałów; 
• wykonanie podsypki; 
• ułożenie płyt; 
• wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych; 
• pielęgnację nawierzchni 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  zgodności 
3. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4. BN-69/673-08 Cement. Transport i przechowywanie 
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łatą 
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 13. 
NAWIERZCHNIA GRUNTOWA TYPU HANSEGRAND 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni mineralnej w ramach budowy 
boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem następujących elementów zadania: 

• nawierzchnia typu HANSE MINERAL bądź równoważna – warstwa dynamiczna gr. 5 cm  
# 0/16 mm; 

• nawierzchnia typu HANSE GRAND, bądź równoważna (ciągi piesze) gr. 3cm # 0/8,0 mm; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty  
i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Do wykonania nawierzchni mineralnych należy stosować łupki wysokogórskie, żwir i kamień naturalny, 
odpornych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. 
Przed wbudowaniem mieszanki, Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi do zatwierdzenia kartę 
techniczną nawierzchni wydaną przez producenta, autoryzację producenta oferowanych nawierzchni 
mineralnych, ważną Aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB, Atest Higieniczny PZH. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie  
i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
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Materiały typu HanseMineral® i typu HanseGrand® powinny być dostarczane w stanie, którego 
wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzować się wysoką jakością. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Podło że 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
 

                  
 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 
  
Jeżeli warunek (01) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą  
lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
 

                    
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca  
się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek  
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,  
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Przed ułożeniem warstwy nawierzchni mineralnej gr. 3cm (ciągi piesze) należy uprzednio rozłożyć 
warstwę dynamiczna gr. 5cm. Zagęszczenie powinno odbywać się dynamicznie, walcem wibracyjnym. 
Warstwę ścieralna można zagęszczać za pomocą ciężkich walców statycznych. Po wywalcowaniu 
warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia 
będzie chłonąć wodę. 
Warstwę ścieralną nawierzchni mineralnej przeznaczoną na ciągi piesze wzmocnione (jezdne) można 
układać bezpośrednio na górnej warstwie podbudowy z kruszywa łamanego # 0/31,5. 
 
W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu 
wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni 
uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) 
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Nawierzchni typu  HanseGrand® nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej  
do temperatury zamarzania 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami podanymi  
w punkcie 5 oraz instrukcją i wskazówkami producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie nawierzchni. 

 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej 
SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 14. 
NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA BEZPIECZNA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni piaszczystej bezpiecznej pod urządzenia 
zabawowe i sprawnościowe. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni bezpiecznej piaszczystej. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" [10] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w OST „Wymagania ogólne" [10] pkt 2. 
 
2.2. Piasek - piasek odpowiadający wymaganiom (wg normy PN-EN 1177:2009) – granulacja 0,2-

2mm. 
 
3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
3.1.  Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
4. SPRZĘT 
4.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Rozkładanie piasku może odbywać się ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach.  
 
 
5. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Transport piasku może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi.  
 
6. WYKONANIE ROBÓT  
6.1. Warunki atmosferyczne 
Nawierzchnię piaskową zaleca się wykonywać w temperaturach dodatnich otoczenia. 
 
6.2. Konstrukcja nawierzchni  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
 
6.3. Podsypka  
Rodzaj nawierzchni i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Grubość warstwy 
piaskowej powinna wynosić po zagęszczeniu 30cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami  
(np. ręcznymi). Nie zagęszczać zagęszczarkami wibracyjnymi! 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni piaskowej. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST. 
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzać należy w następujący sposób: 
na każdej z wykonywanych powierzchni należy zmierzyć grubość piasku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" [10] pkt8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 
9. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PIASKU  
Wykonanie nawierzchni z piasku obejmuje: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża 
• wykonanie nawierzchni z piasku znormalizowanego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 15. 
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA ELASTYCZNEJ WARSTWIE NOŚNEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem poliuretanowych nawierzchni sportowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni sportowych z poliuretanu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Poliuretanowa nawierzchnia  przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa nawierzchnia 
dla boiska w wielofunkcyjnego do gry w piłkę koszykową i siatkówkę o gr. min.13mm. Dolna warstwa 
gr. 11-12mm w postaci mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, bezspoinowa, 
nieprefabrykowana, układana maszynowo, górna warstwa o gr. 2-3mm, to natrysk strukturalny 
mieszaniny barwnego granulatu EPDM i barwnego poliuretanu.  
1.4.2. Elastyczna warstwa no śna (podkładowa) pod nawierzchnię poliuretanową gr. 35mm. Rodzaj 
elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-gumowych o grubości 
warstwy 35mm – wersja podstawowa. Wymaga podbudowy przepuszczalnej z kruszywa.  
Jest alternatywą podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. Dużą zaletą jej jest przepuszczalność 
dla wody. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”, pkt 2 
2.1. Nawierzchnie poliuretanowe – wymagania 
2.1.1. Aprobata (rekomendacja) techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni poliuretanowych przy budowie nawierzchni 
sportowych i rekreacyjnych jest posiadanie aprobaty lub rekomendacji technicznej, wydanej przez 
uprawnioną jednostkę. 
2.1.2. Wygląd zewn ętrzny 
Poliuretanowa nawierzchnia sportowa powinna mieć jednolitą barwę, jednolity wygląd struktury, 
powinna być równa i posiadać chropowatą powierzchnię o jednolitej sprężystości. 
2.1.3. Kolor nawierzchni 
Poliuretanowa nawierzchnia sportowa boiska do gry w siatkówkę w kolorze ceglastym. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
Sprzęt stosowany do wykonania nawierzchni sportowych i rekreacyjnych z poliuretan i płyt gumowych. 
Nawierzchnię elastyczną podkładową poliuretanową układać należy bezspoinowo specjalistycznym 
sprzętem np. rozkładarką mas poliuretanowych typu „Planomatic”. 
Warstwę użytkową wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny przy pomocy natrysk marki np. firmy 
SMG. 
Linie graniczne należy wykonać farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt. 4 
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4.1. Transport materiałów do nawierzchni poliuretan owej 
Wyroby wschodzące w skład zestawu do wykonania nawierzchni sportowych powinny  
być dostarczane w oryginalnych opakowaniach posiadających informacje na temat nazwy wyrobu 
i jego przeznaczenia, nazwę producenta i termin przydatności a także objętość lub masę. 
Opakowanie powinno posiadać oznakowanie przewidziane dla preparatów i substancji 
niebezpiecznych oraz informację o podstawowych zasadach i warunkach stosowania. 
Opakowania należy przewozić w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w OST „Wymagania ogólne”, punkt 5. 
5.1. Charakterystyka podbudowy 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 
odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2mm. Podłoże powinno być wolne  
od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  
usunąć). 
 
5.2. Wykonanie elastycznej warstwy no śnej 
Składa się ona z granulatu gumowego  o granulacji 1-7mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy  
2-7mm, suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem, jednoskładnikowym. Układana jest 
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). 
Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym w mikserze. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej   
5.3.1. Wykonanie warstwy dolnej - „elastycznej” 
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji  1-4mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym  
w mikserze. 
5.3.2. Wykonanie warstwy u żytkowej             
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM  
o granulacji 0,5-1,5mm . Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw . 
Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Grubość warstwy użytkowej winna wynosić 2-3mm Po całkowitym związaniu mieszaniny (po około 24 
godzin) należy przystąpić do malowania linii konturowych boisk farbami poliuretanowymi metodą 
natrysku. 
 
Nawierzchnia musi posiadać: 

• Certyfikat IAAF;  
• Rekomendacja  ITB; 
• Atest Higieniczny PZH; 
• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877; 
• Autoryzacja producenta systemu; 
• Karta techniczna systemu; 
• Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni (na zawartość pierwiastków 

śladowych); 
• Próbka min. 10x10cm; 

 
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 
nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej 
opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 
 
Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa o grubości min. 13 mm w kolorze ceglastym dla boiska 
do gry w siatkówkę 
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5.3.3. Nawierzchnia musi posiada ć parametry techniczne nie gorsze ni ż: 
Wytrzymałość na rozciąganie 0,70 MPa 
Twardość wg metody Shore’a. A 65 Sh.A 
Odporność na ścieranie w aparacie Tobera < 1,20g 
Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC <2mm 

 
Nawierzchnia powinna by ć przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystaj ących z niej, a zawarto ść 

związków chemicznych  powinna by ć nie wi ększa  ni ż opisana w tabeli poni żej: 
parametr  warto ści w mg/l  

DOC – po 48 godzinach < 10 
Ołów (Pb) < 0,01 
Kadm (Cd) < 0,001 
Chrom (Cr) < 0,01 
Chrom VI (CrVI) < 0,01 
Rtęć (Hg) < 0,001 
Cynk (Zn) 1,5 
Cyna (Sn) < 0,01 

 
5.3.4. Warunki niezb ędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała 
w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej  
w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
5.3.5. Linie graniczne boisk 
Boisko do piłki siatkowej - linie w kolorze białym, szerokość linii 5cm. 
 
5.4. Konstrukcja nawierzchni 

• nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm 
• warstwa elastyczna gr.3,5cm 
• warstwa wyrównawcza kamienna 0-4mm gr. 5cm 
• kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30mm gr. 15cm 
• piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 5cm 
• grunt rodzimy 

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 
 
Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8x30cm. Wody opadowe odprowadzane będą 
poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.  
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent nawierzchni 
poliuretanowych i nawierzchni placu zabaw posiada aprobatę lub rekomendację techniczną. 
Pozostałe wymagania określono w kartach technicznych, instrukcjach producentów, aprobatach 
i rekomendacjach. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podło ża (podbudowy) 
Sprawdzenia podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i SST 
 w tym sprawdzenie grubości podbudowy oraz wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. 
6.3.2. Sprawdzanie wykonania nawierzchni sportowych   
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni sportowych z poliuretanu polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST. 
ocena wyglądu zewnętrznego 
6.3.3. Sprawdzenie równo ści nawierzchni sportowych  
Sprawdzenie równości nawierzchni należy przeprowadzać łatą. 
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Tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej: graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm 
pomiędzy dwoma mierzonym punktami: 
 

Lp.  
Odległo ść pomi ędzy 
mierzonymi punktami 

w mb 

Warto ść 
dopuszczalnych 
odchyłek w mm 

1 0,1 2 

2 1,0 3 

3 4,0 8 

4 10,0 15 

5 15,0 20 
 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, 
ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia , 
a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 
6.3.4. Sprawdzenie profilu podłu żnego i poprzecznego  – należy przeprowadzić za pomocą 
niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, sprawdzając zgodność wykonania  
z dokumentacją projektową. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt. 7 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni boiska. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, p-kt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik 
pozytywny. 
8.1. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 
Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 
Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest  
naturalna cecha nawierzchni. 
Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie. 
Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionów la) lub innych przepisów 
(w przypadku boisk, kortów itp). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 9 
9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Certyfikaty na nawierzchnie sportowe z poliuretanu 
• Atest higieniczny PZH – wykładziny dla obiektów sportowych: płyty i kostki 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 16. 
NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY min. 15mm 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. 15mm. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska wielofunkcyjnego. 
 
1.3. Określenia podstawowe  
1.3.1. Trawa syntetyczna  
Włókna polipropylenowe wetkane w powłokę lateksową. 
1.3.2. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania. 
Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania nawierzchni 
obiektów sportowych (wewnętrznych i zewnętrznych). Jest odporna na mróz i wysokie temperatury, 
ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.  

• Zastosowanie: multisport, tenis, piłka nożna, golf i inne 
• Kolorystyka: jasna zieleń  
• Akcesoria: linie boisk dostępne w rolkach w kolorze białym, żółtym i niebieskim 

Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH. 
Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym  
i sortowanym piaskiem kwarcowym. 
 
2.2. Parametry trawy syntetycznej: 
Parametry trawy syntetycznej: 

• typ włókna: 100% prosty fibrylowany 
• skład chemiczny włókna: 100% Polietylen  
• podkład trawy: poliuretanowy 
• ciężar włókna: min. 9.200 Dtex 
• grubość włókna: min. 100 micron  
• przepuszczalność wody: min. 360 l/h 
• wysokość włókna: min.15mm 
• wysokość całkowita trawy: min.17 mm 
• ilość pęczków: min. 63 000/m2 
• ilość włókien: min. 126 000/m2 
• ciężar podkładu: min. 950 gr./m2 
• ciężar całkowity nawierzchni: min. 3.000 gr./m2 
• kolor nawierzchni: zielony  
• wypełnienie: piasek kwarcowy 
• w ilości wg wytycznych producenta trawy 

 
2.3. Właściwo ści techniczno – u żytkowe  
Wykładzina wykonana jest z włókien i warstwy podkładowej. Pojedyncze włókna grupowane są w 
pęczki i tworzą warstwę wierzchnią, imitującą trawę naturalną. Warstwę podkładową stanowi część 
włókien, wpleciona na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i razem z siatką zatopiona w lateksowej 
warstwie podkładowej. Warstwa ta ma czarną barwę i szorstką fakturę; jej grubość to 2mm. 
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2.4. Podbudowa 
Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcje 
producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.  
W przypadku gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej  
z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  
 
2.5. Konstrukcja podbudowy: 

• zdjęcie istniejącej nawierzchni i poddanie utylizacji 
• wyrównanie istniejącej podbudowy, uzupełnienie ubytków klińca kamiennego i odpowiednie 

zagęszczenie warstwy    
• nawierzchnia z trawy sztucznej na podkładzie poliuretanowym z wypełnieniem piaskiem 

kwarcowym 
Obramowanie – bez zmian. 
 
2.6. Instrukcja układania sztucznej nawierzchni w s ystemie  
2.6.1. Podło że 

• zdjęcie istniejącej nawierzchni i poddanie jej utylizacji 
• wyrównanie istniejącej podbudowy, uzupełnienie ubytków klińca kamiennego i odpowiednie 

zagęszczenie warstwy 
 
2.6.2. Sprawdzenie przed instalacj ą: 

• Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj) 
• Zgodność liczby dostarczonych rolek 
• Długości rolek (na podstawie naklejonych etykiet) 
• Linii boisk w brytach trawy, jeśli tak były zamówione 

 
2.6.3. Składowanie 
Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej i czystej 
powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 rolek, a stykać powinny  
się na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań. 
Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 
Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio w miejscach  
ich późniejszej instalacji. 
 
2.6.4. Instalacja 

• Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary. 
• Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy. 

 
Instalacja trawy: 
Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem.  
Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane równolegle  
z 5cm zakładką. 
Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy w tym celu 
posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości ostrza, które pozwoli na uniknięcie 
cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł). 
Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze 
zniszczenie włókien. 
W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić położenie trawy, 
która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania takiego zjawiska 
należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego 
samego dnia. 
Podczas prac związanych z układaniem wykładzin temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić 
co najmniej + 10st. C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 65%. Prace należy 
prowadzić w czasie trwania bezdeszczowej pogody. 
 
Klejenie; 
Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 
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Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16cm, przy zużyciu  
400-500g na metrze długości. 
Klej należy rozprowadzać przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca się używania specjalnych maszyn 
do nanoszenia kleju. 
Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. 
Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. 
Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze powyżej 10ºC. 
W przypadku niższych temperatur, klej należy po przygotowaniu przechowywać w ciepłych 
pomieszczeniach magazynowych. 
Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na równomierne 
rozłożenie kleju na taśmie, a także pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku 
łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, gdyż uniemożliwia to penetrację piasku kwarcowego na linii 
styku brytów trawy. 
Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie 
centralne taśmy łączeniowej. 
Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej. 
Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić klejem włókien trawy. 
Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, kiedy następuje 
polimeryzacja kleju. 
Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym założeniu,  
iż jest to minimalna grubość.  
Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-90 minut 
(sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopą). 
Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do zasypywania 
piaskiem mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora należy unikać raptownych skrętów 
kół w miejscach klejenia. 
 
Linie: 
Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze: tutaj – biały dla boiska głównego 
i żółtym dla boisk poprzecznych małych (49x68).  
Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości cięcia). 
W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm). 
Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego szerokość 
(zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta przestrzeń, a spowodowane to może 
być różnicami temperatur i różnymi rozciągnięciami położonych brytów trawy). 
 
Zasypywanie piaskiem: 
Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym. 
Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować w głąb włókien trawy. 
Szczotkowanie każdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor. 
Zabiegi powyższe powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku 
kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetrację piasku w trawie). 
Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej ilości. Maszyna 
powinna pracować wzdłuż szerokości boiska. 
 
Wymagane dokumenty dotycz ące nawierzchni w zakresie dopuszczenia: 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych,  
które należy dołączyć do oferty: 

• rekomendacja techniczna ITB; 
• karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta; 
• Atest PZH (lub dokument równoważny) dla oferowanej nawierzchni; 
• Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy  

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez  
jej producenta; 

• próbka oferowanej nawierzchni trawy syntetycznej z oryginalną metryką producenta.  
 
UWAGA:  Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 
nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej 
opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów 
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z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 
 
2.7. Generalne zasady konserwacji i u żytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy 
2.7.1. Zasady ogólne 
Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry bezpieczeństwa boiska, właściciel 
obiektu musi dbać aby na nawierzchni nie pojawiały się wyrastające rośliny ani inne elementy  
jak np. kamienie, gruz, liście, śmieci itp. 
Częste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocą dmuchawy usuwa gromadzące  
się zanieczyszczenia, które pochodzą z: naturalnego użytkowania (np. pył polietylenowy), gry  
(np. sznurówki, bandaże), zaśmiecania dokonywanego przez widzów (np. niedopałki papierosów, 
kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). 
Jesienią spadające liście muszą być dokładnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym 
wypadku mogą gnić - rozkładać się ułatwiając w ten sposób wegetację mchom czy nawet chwastom. 
Jako środek zapobiegawczy zaleca się wykonanie raz w roku zabiegów chwastobójczych. Dużo 
łatwiej jest zapobiegać pojawieniu się chwastów niż próbować je usuwać, gdy już się pojawią  
i zapuszczą korzenie. 
Większe zanieczyszczenia, śmieci mogą być wyczesywane i zbierane za pomocą specjalnej maszyny: 
szczotka obrotowa i pojemnik na śmieci. Do konserwacji można również używać dmuchawę do liści, 
pod warunkiem, że siła nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona – nie powoduje przemieszczeń zbyt 
dużych ilości granulatu gumowego oraz, że dysza dmuchająca ustawiona jest poziomo w stosunku  
do podłoża i podmuch nie powoduje zbyt dużego zagęszczenia (ubicia) granulatu gumowego.  
W większości przypadków osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie muszą się martwić  
o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidłowej instalacji nawierzchni granulat gumowy 
jest “zamknięty” przez włókna trawy więc ewentualne dosypki zdarzają się rzadko lub dotyczą jedynie 
niewielkich obszarów boiska. 
W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi być wykonany przegląd gwarancyjny, w ramach którego 
będzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy użyciu specjalnych maszyn.  
Ta konserwacja musi być wykonana przez specjalistyczną i przeszkoloną firmę. 
 
2.8. Program konserwacji  
Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna 
opracowana przez producenta nawierzchni. 
UWAGI!  
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania.  
Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych 
wymaganych certyfikatów. 
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 
Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" . 
Transport materiałów do wykonania trawy syntetycznej może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2 SST. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne" . 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej  
o wys. 15mm. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 17. 
WYPOSAŻENIE BOISK 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki 
w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2.Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy montażu wyposażenia boiska, objętymi niniejszą SST, jest gotowe 
wyposażenie dostarczone na teren inwestycji wraz z elementami mocowań. 
 
Elementy wyposażenia powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, 
produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy. Wszelkie materiały, 
substancje, a także śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy 
produkcji i montażu wyposażenia powinny mieć wymagane atesty i dopuszczenia. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wyposa żenie urz ądzeń sportowych – rodzaj 

Ozn. 
na rys.  Rodzaj urz ądzenia 

1. Boisko wielofunkcyjne 
1a. Boisko do koszykówki 

L.p. Nazwa artykułu J.m. ilo ść 

 Konstrukcje na obiekty otwarte 

1 

Konstrukcja mocująca /pojedyncza/, wysięgnik L=1,20 m, cynkowana ogniowo. 
Tablica do koszykówki uniwersalna z włókna epoksydowego (90x120cm), 
mocowana na ramie. 
Obręcz do koszykówki wzmocniona „STREET-BASKET”  
Siateczka łańcuchowa   
Tuleja mocująca konstrukcję w podłożu.               

szt. 4,00 

1b. Boisko do piłki r ęcznej 

L.p. Nazwa artykułu J.m. ilo ść 

Urządzenia  

2 

Bramki do piłki ręcznej aluminiowe "PROFESJONALNE". Norma IHF. 
Głębokość bramki (góra/dół) 100 góra/120 dół cm.  
Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. 
Bramki mocowane do podłoża w 4 punktach. Elementy mocujące bramkę /4 szt./. 
Haczyki teflonowe do zawieszania siatki / 56 szt./.     

para 1,00 
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Siatki na bramki (3,0 x 2,0 m) typu "HUCK" 

3 

Siatka na bramkę "TURNIEJOWA". Norma IHF. 
Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 4 mm. 
 Krawędź oczka: 10 cm. Głębokość siatki: góra 80 cm, dół 100cm. 
Kolory: zielony, biały, żółty. 

para 1,00 

1c. Boisko do piłki no żnej 

L.p. Nazwa artykułu J.m. ilo ść 

 Urządzenia  

4 

Bramki do piłki nożnej  „MŁODZEIEŻOWE” (5,00x2,00 m). Norma FIFA 
Profil aluminiowy wzmocniony – ożebrowany, owalny 100x1220 mm. 
Głębokość 100/120 lub 120/150 cm (góra/dół). 
Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. 
Mocowana w 4-punktach do podłoża, co gwarantuje jej stabilność. 
W komplecie: haczyki teflonowe do zawieszania siatki (90 szt.) 
Kolor: srebrny 

para 1,00 

5 Siatka na bramkę  para 1,00 
2. Boisko do siatkówki 

L.p. Nazwa artykułu J.m. ilo ść 

 Urządzenia 

6 

Słupki do siatkówki "TRENINGOWE". Profil stalowy cynkowany ogniowo, 
kwadratowy 80x80 mm, mocowane w tulejach /tuleje w komplecie/. 
Mechanizm naciągowy przesuwny. Płynna regulacja wysokości siatki. 
Wielofunkcyjne: siatkówka, badminton. Przeznaczone na obiekty otwarte. (2 
komplety) 

para 1,00 

7 
Osłony słupków do siatkówki "PROFESJONALNE". Norma FIVB, Atest PZPS 
Wykonane z pianki, pokryte poroflexem. Wysokość: 2m. Kolory: żółty, niebieski.  
(2 komplety) 

para 1,00 

8 Rama z pokrywą podłogową /dekiel/, do wszystkich rodzajów nawierzchni.            
 (2 komplety)                                                                                                                 kpl. 1,00 

Siatki do siatkówki typu "HUCK" 

9 

Siatka do siatkówki "TURNIEJOWA". Norma FIVB, Atest PZPS.  
Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 3 mm. Posiada linkę kevlarową, boczne 
wzmocnienia. Górna część siatki obszyta jest białą taśmą o szerokości 
5cm.Mocowa do słupków linkami naprężającymi w 6-punktach.(2 komplety) 

szt 1,00 

Akcesoria  
10 Antenki jednoczęściowe z pokrowcem. Norma FIVB, Atest PZPS.  para 1,00 
11 Przymiar do mierzenia - ustawienia wysokości siatki. szt 1,00 
12 Wieszak na siatkę do siatkówki. szt 1,00 

 
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Transport urządzeń na plac budowy. Zaleca się przywiezienie wyposażenia na teren budowy 
bezpośrednio przed jego mocowaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBOT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Mocowanie wyposa żenia 
Technologia mocowania wg producenta wyposażenia oraz dokumentacji projektowej. Sposób 
mocowania spełniający wszelkie normy w tym względzie.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
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6.2. Kontrola prawidłowo ści mocowania wyposa żenia 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania wyposażenia boiska należy przeprowadzić  
z uwzględnieniem wymagań projektu wykonawczego oraz pkt. 5.2 niniejszej SST. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 

• zgodność rozmieszczenia z projektem wykonawczym, 
• odchylenia od pionu, poziomu i rzędnej wysokości urządzeń. 

 
6.3. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane 
  ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem założonych tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA MONTAŻ WYPOSAŻENIA 
Wykonanie mocowania wyposażenia obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• umiejscowienie urządzenia i jego stabilizacja wg projektu i zaleceń producenta,  
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 18. 
MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TOWARZYSZĄCEGO 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem elementów wyposażenia towarzyszącego  
w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” w pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Rodzaje wyposażenia towarzyszącego: 

NR NR URZ. NAZWA ZABAWKI ILOŚĆ 
(SZT.) 

DT 17 Ł1 ŁAWKA Z OPARCIEM 4 

DT 18 Ł2 ŁAWKA MŁODZIEŻOWA 2 

DT 19 K KOSZ NA ŚMIECI 3 

DT 20 T TABLICA INFORMACYJNA 1 
 
2.2.1. Elementy wyposa żenia towarzysz ącego 
Materiałami stosowanymi przy montażu urządzeń towarzyszących, objętymi niniejszą SST, są: 

• złożone przez producenta urządzenia towarzyszące dostarczone wraz z elementami 
mocowań (w cenie urządzenia) wg danych technicznych dołączonych do dokumentacji 
projektowej. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 3. 
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Transport producenta urządzeń towarzyszących na plac budowy. 
Zaleca się przywiezienie urządzeń na teren budowy bezpośrednio przed ich mocowaniem.  

• na czas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 
poprzez stosowanie: 

 a) wkładek dystansowych drewnianych - dotyczy elementów drewnianych, 
 b) folii pęcherzykowej - dotyczy elementów metalowych malowanych proszkowo, 

• w czasie transportu, urządzenia należy zabezpieczyć pasami transportowymi, 
• urządzenia należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanym, 
• w razie konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim podłożu, 

na przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji 
(najlepiej przewiewne wiaty). 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt.5.  
 
5.2. Mocowanie wyposa żenia 
Montaż elementów wyposażenia towarzyszącego wg ścisłych zaleceń producenta (instrukcji montażu 
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urządzeń). Dopuszcza się odchylenie od pionu wynoszące do 10mm oraz odchyłkę od rzędnej 
wysokości wynoszącą 5mm. Sposób montażu elementów wyposażenia towarzyszącego podano  
w załączniku 1 do niniejszej specyfikacji). 
Kotwienie: przez zabetonowanie elementów kotwiących. 
 
5.3. Dostarczenie sprz ętu 
Wykaz sprzętu do dostarczenia w załączniku nr 1. do niniejszej specyfikacji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Wymagania ogólne" w pkt.6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowo ści mocowania wyposa żenia 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania urządzeń towarzyszących należy przeprowadzić                                 
z  uwzględnieniem wymagań projektu wykonawczego oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zgodność rozmieszczenia z projektem wykonawczym, 
• odchylenia od pionu, poziomu i rzędnej wysokości urządzeń. 

 
6.3. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem założonych tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA MONTAŻ URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH 
Wykonania mocowania urządzenia obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• umiejscowienie urządzenia i jego stabilizacja wg projektu i zaleceń producenta,  
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 19. 
MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem elementów wyposażenia placu zabaw  
w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” w pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Rodzaje wyposażenia placu zabaw: 

NR NR URZ. NAZWA ZABAWKI ILOŚĆ 
(SZT.) 

DT 1 A1 HUŚTAWKA WAGOWA 1 

DT 2 A2 BUJAK QUAD 1 

DT 3 A3 BUJAK ROWEREK 1 

DT 4 A4 BUJAK SAMOCHÓD 1 

DT 5 A5 WALEC WĄSKI 1 

DT 6 A6 KARUZELA TARCZOWA 1 

DT 7 A7 ZESTAW BAMBINO 1 

DT 8 A8 ŚCIANA 1 
 
2.2.1. Elementy wyposa żenia placu zabaw 
Materiałami stosowanymi przy montażu urządzeń na placu zabaw, objętymi niniejszą SST, są: 

• złożone przez producenta urządzenia na placu zabaw dostarczone wraz z elementami 
mocowań (w cenie urządzenia) wg danych technicznych dołączonych do dokumentacji 
projektowej. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Transport producenta urządzeń na placu zabaw na plac budowy. 
Zaleca się przywiezienie urządzeń na teren budowy bezpośrednio przed ich mocowaniem.  

• na czas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 
poprzez stosowanie: 

 a) wkładek dystansowych drewnianych - dotyczy elementów drewnianych, 
 b) folii pęcherzykowej - dotyczy elementów metalowych malowanych proszkowo, 

• w czasie transportu, urządzenia należy zabezpieczyć pasami transportowymi, 
• urządzenia należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanym, 
• w razie konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim podłożu, 

na przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji 
(najlepiej przewiewne wiaty). 

 



SST 19. Montaż elementów   BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
Wyposażenia placu zabaw  W NOWEJ WSI 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________  
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu – Anna Kanclerz   
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 
tel. (0-22) 7765503, 508857127 

2

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt.5.  
 
5.2. Mocowanie wyposa żenia 
Montaż elementów wyposażenia na placu zabaw wg ścisłych zaleceń producenta (instrukcji montażu 
urządzeń). Dopuszcza się odchylenie od pionu wynoszące do 10mm oraz odchyłkę od rzędnej 
wysokości wynoszącą 5mm. Sposób montażu elementów wyposażenia na placu zabaw podano  
w załączniku 1 do niniejszej specyfikacji). 
Kotwienie: przez zabetonowanie elementów kotwiących. 
 
5.3. Dostarczenie sprz ętu 
Wykaz sprzętu do dostarczenia w załączniku nr 1. do niniejszej specyfikacji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Wymagania ogólne" w pkt.6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowo ści mocowania wyposa żenia 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania urządzeń towarzyszących należy przeprowadzić                                 
z  uwzględnieniem wymagań projektu wykonawczego oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zgodność rozmieszczenia z projektem wykonawczym, 
• odchylenia od pionu, poziomu i rzędnej wysokości urządzeń. 

 
6.3. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem założonych tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA MONTAŻ URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH 
Wykonania mocowania urządzenia obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• umiejscowienie urządzenia i jego stabilizacja wg projektu i zaleceń producenta,  
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 20. 
MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŚCIEŻKI ZDROWIA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem elementów wyposażenia ścieżki zdrowia  
w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” w pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  
Rodzaje wyposażenia na ścieżce zdrowia: 

NR NR URZ. NAZWA ZABAWKI ILOŚĆ 
(SZT.) 

DT 9 US1 SŁUP Z PAŁĄKAMI 1 

DT 10 US2 DRĄŻEK SCHODKOWY 1 

DT 11 US3 PRZEPLOTNIA KOŁOWA 1 

DT 12 US4 PORĘCZE SYMETRYCZNE 1 

DT 13 US5 DRABINKA UKOŚNA 1 

DT 14 US6 URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA 1 

DT 15 US7 ŁAWKA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI UD 1 

DT 16 US8 TWISTER 1 
 
2.2.1. Elementy wyposa żenia na ścieżce zdrowia 
Materiałami stosowanymi przy montażu urządzeń na ścieżce zdrowia, objętymi niniejszą SST, są: 

• złożone przez producenta urządzenia na ścieżce zdrowia dostarczone wraz z elementami 
mocowań (w cenie urządzenia) wg danych technicznych dołączonych do dokumentacji 
projektowej. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Transport producenta urządzeń na ścieżce zdrowia na plac budowy. 
Zaleca się przywiezienie urządzeń na teren budowy bezpośrednio przed ich mocowaniem.  

• na czas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 
poprzez stosowanie: 

 a) wkładek dystansowych drewnianych - dotyczy elementów drewnianych, 
 b) folii pęcherzykowej - dotyczy elementów metalowych malowanych proszkowo, 

• w czasie transportu, urządzenia należy zabezpieczyć pasami transportowymi, 
• urządzenia należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanym, 
• w razie konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim podłożu, 

na przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji 
(najlepiej przewiewne wiaty). 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt.5.  
 
5.2. Mocowanie wyposa żenia 
Montaż elementów wyposażenia towarzyszącego wg ścisłych zaleceń producenta (instrukcji montażu 
urządzeń). Dopuszcza się odchylenie od pionu wynoszące do 10mm oraz odchyłkę od rzędnej 
wysokości wynoszącą 5mm. Sposób montażu elementów wyposażenia towarzyszącego podano  
w załączniku 1 do niniejszej specyfikacji). 
Kotwienie: przez zabetonowanie elementów kotwiących. 
 
5.3. Dostarczenie sprz ętu 
Wykaz sprzętu do dostarczenia w załączniku nr 1. do niniejszej specyfikacji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Wymagania ogólne" w pkt.6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowo ści mocowania wyposa żenia 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania urządzeń na ścieżce zdrowia należy przeprowadzić                                 
z  uwzględnieniem wymagań projektu wykonawczego oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zgodność rozmieszczenia z projektem wykonawczym, 
• odchylenia od pionu, poziomu i rzędnej wysokości urządzeń. 

 
6.3. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” w pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem założonych tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA MONTAŻ URZĄDZEŃ NA ŚCIEŻCE ZDROWIA 
Wykonania mocowania urządzenia obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• umiejscowienie urządzenia i jego stabilizacja wg projektu i zaleceń producenta,  
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 21. 
TRAWNIKI 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w ramach budowy boiska 
wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
- zakładaniem trawników z siewu. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące właściwości: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  

i zmagazynowana w pryzmach do wykorzystania przy podniesieniu poziomu terenu. 
− humus do zakładania trawników, ziemia o składzie: 70% ziemia kompostowa, 30% substrat 

torfowy. Oba składniki dokładnie wymieszane. 
(przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość 
mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni)). 

 
2.3. Nasiona traw 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od umiejscowienia trawnika. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka nasion powinna zapewnić dużą 
odporność trawnika na susze, mróz i zanieczyszczenia. 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się 
stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 
Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST " Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Przy zakładaniu terenów zieleni – trawników używane są: 
− glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 
− sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. małe koparki), 
− wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
− i inny sprzęt ręczny. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
 
 



SST 21. Trawniki   BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
  W NOWEJ WSI 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________  
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu – Anna Kanclerz   
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 
tel. (0-22) 7765503, 508857127 

2

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". Wszystkie roboty powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Trawniki  
Trawniki zakładać po wykonanych pracach budowlanych. W ramach prac budowlanych firma 
wykonawcza powinna zachowywać w jak najlepszym stanie (nienaruszonym przestrzenie pomiędzy 
drzewami!). Wszystkie prace w obrębie drzew wykonywać bez udziału sprzętu ciężkiego. 
Zakładanie trawnika na terenie (trawnik tradycyjny z siewu odporny na niesprzyjające warunki 
zewnętrzne, deptanie, zgniatanie, dobrze znoszący cień): 
Rozścielić dla wyrównania terenu (średnio 10cm) humusu zebranego w trakcie prac 
przygotowawczych (oczyszczonego z resztek roślinnych, kamieni i gruzu). Rozścielony humus 
powinien mieć odpowiedni odczyn. Gdy pH gleby jest poniżej 5,5, powinno się ją zwapnować, 
natomiast na glebach o pH 7,0 - 8,0 należy zastosować nawozy zakwaszające, np. siarczan amonowy 
(trawy generalnie wymagają podłoża lekko kwaśnego). Na bardzo ubogich glebach wskazane jest 
zastosowanie przedsiewnie nawożenia mineralnego azofoską lub mocznikiem w ilości 3kg na 100m² 
trawnika. 
Składniki użyźniające i nawozy należy wymieszać z ziemią na głębokość 5-8cm. Następnie całą 
powierzchnie trawnika musimy idealnie wyrównać i ubić. Taki efekt uzyskuje się przez kilkakrotne 
grabienie i wyrównywanie terenu na przemian z ugniataniem za pomocą najlepiej specjalnego wału 
o ciężarze ok. 50-70kg. Gleba jest wystarczająco ubita jeśli nie zapada się pod ciężarem człowieka.  
Optymalny termin zakładania trawnika i siewu traw to okres od połowy kwietnia do czerwca i od 
połowy sierpnia do października. W okresach tych są sprzyjające warunki dla kiełkowania nasion, 
związane z ilością wilgoci i temperaturą od 10 - 20°C. W innych okresach powodzenie zasiewu  
zależy od tego, czy mamy możliwość sztucznego nawadniania. Aby uzyskać odpowiednio gęstą 
trawę należy wysiać 1kg nasion na 30-40m² powierzchni.  
Trawę siejemy ręcznie lub używając specjalnego siewnika. Nasiona dobrze jest podzielić na dwie 
równe porcje i wykonać wysiew krzyżowo, dwukrotnie pokrywając teren nasionami, co zmniejszy 
ewentualny błąd nierównomiernego rozmieszczenia nasion. Następnie należy przykryć nasiona 
ziemią na głębokość 1cm przez dość mocne grabienie. Nasiona pozostałe na powierzchni dobrze 
jest przysypać torfem. Na koniec teren można lekko zwałować, ale nie jest to konieczne przy 
systematycznym podlewaniu. 
 
Dla wykonania trawnika użyć: mieszanka przeznaczona na miejsca zacienione, wolno rosnąca, nie 
wymagająca częstego koszenia, dająca efekt trawnika dywanowego. Mieszanka rekomendowana na 
trawniki ozdobne i reprezentacyjne. Wysiew nasion w rozłożoną warstwę substratu wegetacyjnego 
(10-15cm) w dawce według zaleceń producenta. 
 
Skład gatunkowy: 

• 60%  śmiałek darniowy (Deschampsia caepitosa) 
• 20%  wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 
• 15%  życica trwała (Lolium perenne) 
• 5%    wiechlina zwyczajna (Poa trivialis) 

 
6. Kontrola jako ści robót 
Sprawdzenie udatności nasadzeń nastąpi po upływie dwóch zim w maju. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości rozrzuconego torfu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, gęstości zasiewu 

nasion, 
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− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, okresów podlewania, 
zwłaszcza podczas suszy, 

− dosiewania nasion traw - w miarę potrzeb. 
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowości uzyskanego zadarnienia, 
− występowania gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych 
oględzinach. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE:  
8.1. Trawników 
wykonanie trawników obejmuje: 
− uporządkowanie terenu pod wykonanie trawników z gruzu i innych resztek po pracach 

budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu, 
− rozłożenie ziemi urodzajnej zeskładowanej na terenie, 
− rozścielenie ziemni urodzajnej warstwą 10cm, 
− zakup i transport nawozów mineralnych, 
− rozrzucenie nawozów mineralnych, 
− zakup i transport mieszanek traw na tereny sportowe, 
− wysiew nasion, 
− wałowanie powierzchni. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 22. 
SADZENIE KRZEWÓW 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z założeniem zieleni w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w Nowej 
Wsi. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
- sadzeniem krzewów; 
- sadzeniem pnączy; 

 
1.3. Określenia podstawowe: 
1.3.1. Ziemia urodzajna  – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.3.2. Materiał ro ślinny  – sadzonki drzew i krzewów. 
1.3.3. Bryła korzeniowa  – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi                           

ją korzeniami rośliny. 
1.3.4. Forma krzewiasta  – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona  

w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.3.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w OST "Wymagania ogólne". 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące właściwości : 
− ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  

i zmagazynowana w pryzmach do wykorzystania przy podniesieniu poziomu terenu, 
− humus do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia drzew i krzewów oraz zakładania 

trawników, ziemia o składzie: 70% ziemia kompostowa, 30% substrat torfowy. Oba składniki 
dokładnie wymieszane. 

(przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość 
mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni). 
 
2.3. Materiał ro ślinny sadzeniowy 
KRZEWY  

Nr Nazwa łaci ńska Nazwa polska Rozstaw Wielko ść/ 
pojemnik 

Ilość 
(szt.) 

Pow. 
(m²) 

K1 
Physocarpus opulifolius 
'Diabolo' 

pęcherznica 
kalinolistna 'Diabolo' 

2 rzędy                
co 1m 

50-60cm / C2 9 
29 

K2 
Physocarpus opulifolius 
'Luteus' 

pęcherznica 
kalinolistna 'Luteus' 

2 rzędy                
co 1m 50-60cm / C2 25 

K3 
Spiraea x cinerea 
'Grefsheim' 

tawuła szara 
'Grefsheim’ 

1 rząd               
co 0,75m 

40-60cm / C2 48 40 

RAZEM: 82 69 
PNĄCZA 

Nr Nazwa łaci ńska Nazwa polska Rozstaw Wielko ść/ 
pojemnik 

Ilość 
(szt.) 

Pow. 
(m²) 

P 
Parthenocissis 
quinquefolia 

winobluszcz 
pięciolistkowy 

1 szt./m2 90cm / C2 35 35 
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2.3.1. Wymagania dotycz ące materiału ro ślinnego: 
Uwagi ogólne:  
Dostarczone sadzonki krzewów powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN76/R-67022, 
właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, 
wybór, numer normy. 
Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany.  
Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roślin 
(tabele).            
Dla wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie kwalifikowanego, 
wysokogatunkowego materiału szkółkarskiego, powinien  on charakteryzować się: 
− wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu,  
− zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą, 
− dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów i innych oznak chorobowych), 
− materiał kopany z bryłą korzeniową powinien być szkółkowany i dostarczony w pojemnikach                      

lub balotach bez uszkodzeń mechanicznych (otarć kory i innych ubytków), z dobrze ukształtowaną 
bryłą korzeniową. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie 
zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia, 

− rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny 
w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system 
korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną, 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić 
w przypadku gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji 
szczegółowej.  
 
Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
− odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
− ślady żerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
− martwica i pęknięcia kory, 
− uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
− dwupędowe korony drzew formy piennej, 
− uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, złe zrośnięcia odm. szczepionej z podkładką. 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca  
się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 
Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Przy zakładaniu terenów zieleni używane są: 
− glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 
− sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. małe koparki), 
− wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
− kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników, 
− świdry glebowe mechaniczne i ręczne do wykonania dołów pod nasadzenia, 
− opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek, 
− podnośnik hydrauliczny, 
− piły mechaniczne i ręczne, sekatory, 
− drabiny, 
− i inny sprzęt ręczny. 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport i przechowywanie ro ślin  
Rośliny należy wykopywać i transportować w chłodne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz  
w okresie poprzedzającym sadzenie rośliny  (system korzeniowy i pędy) muszą być zabezpieczone 
przed osuszającym działaniem wiatru, przegrzaniem, przemarznięciem, uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego. Należy zadbać  
o  odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie. Wszelkie uszkodzenia i złamania podczas transportu 
powinny być oczyszczone i rany zabezpieczone. 
Czas pomiędzy wykopaniem roślin a ich posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Jeżeli 
rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, materiał  powinien być odpakowany  
i przechowywany w następujący sposób: 
− rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i nie przewiewnym 

z możliwością podlewania, 
− pozostałe rośliny powinny być zadołowane i przechowywane w ocienionym miejscu 
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". Wszystkie roboty powinny                              
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Sadzenie ro ślin 
Przygotowanie podło ża 
Krzewy sadzimy w zaprawiane doły o wym. 30x30cm. 
Pnącza sadzimy w zaprawiane doły o wym.  30x30cm. 
 
Sadzenie  ro ślin 

• rośliny sadzić na taką samą głębokość jak rosły poprzednio w szkółce. Kontenery i wszelkie 
elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Złamane lub uszkodzone korzenie należy 
uciąć; 

• dół wypełniamy mieszanką gruntu i substratu w proporcji zależnej od kondycji gruntu i wymagań 
poszczególnych gatunków;  

• substrat stanowiący wypełnienie wokół korzeni drzew powinien być odpowiednio zagęszczony 
wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doły należy zapełniać warstwami 
zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego;  

• należy starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający się 
nawóz (według wskazań na nawozach); 

 
Wykończenie powierzchni terenu pod nasadzenia 
Wykończenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych 
(krzewy). Korowanie całych kwater, na których rosną krzewy okrywowe – warstwą 5cm.  
Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Kora 
powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów i zarodników 
grzybów, powinna być to kora drzew iglastych, odczyn obojętny. Przed wysypaniem kory substrat 
zwilżyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa kory zapobiegać  
ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastów. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Sprawdzenie udatności nasadzeń nastąpi po upływie dwóch zim w maju. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
6.2. krzewy i pn ącza 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołów pod roślinami, oraz  rowów przy roślinach żywopłotowych 
− zaprawy dołów ziemią urodzajną, 
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− zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami, 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin, zasilenia nawozami 

mineralnymi, 
− przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
− zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian oraz ilości 

pnączy i krzewów okrywowych, 
− wykonania misek przy krzewach jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonania kopczyków, jeżeli odbiór 

jest na jesieni, 
− wykonania ściółkowania, 
− jakości posadzonego materiału. 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały 
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. 
 
6.3. Wykończenie powierzchni 
Należy dostarczyć certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 
badań cech charakterystycznych w przypadku żądania ich przez Inspektora nadzoru. 
Należy sprawdzić równość rozłożenia i grubość warstw kory. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych 
oględzinach. 
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - wykopanie i zaprawienie 
dołów. 
Odbiorowi robót podlegających zakryciu polega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed 
ich zasypaniem. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE:  
8.1. Sadzenie krzewów okrywowych: 
posadzenie krzewów obejmuje: 
− uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewów, 
− wyznaczenie miejsc sadzenia, 
− wykopanie dołów, 
− zakup i transport ziemi kompostowej, 
− zaprawienie dołów ziemią kompostową, 
− zakup i transport materiału roślinnego, 
− posadzenie krzewów. 
 
8.2. Sadzenie pn ączy: 
Posadzenie pnączy obejmuje: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− zdarniowanie istniejącego trawnika ręcznie, 
− spulchnienie istniejącego podłoża ręcznie, 
− zakup i transport substratu wegetacyjnego, 
− rozplantowanie substratu wegetacyjnego z kontrolą grubości warstwy rozścielonej, 
− wyznaczenie miejsc sadzenia, 
− zakup i transport materiału roślinnego, 
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8.3. Korowanie nawierzchni 
Zakorowanie powierzchni obejmuje: 
− zakup i dowóz kory, 
− rozścielenie warstwą 5cm. 

 
9. Przepisy zwi ązane 
9.1. Normy 
1. PN- 70/G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
4. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 
9.2. Inne dokumenty 
5. "Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000r. 
6. "Zasady ochrony środowiska w drogownictwie" GDDP 1999r. 
7. "Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska" GDDKiA 2002r. 
8. "Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" - Związek Szkółkarzy Polskich 
1997r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 23 
PIŁKOCHWYTY 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją piłkochwytów w ramach budowy boiska 
wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu piłkochwytów, objętych niniejszą SST, są: 
- elementy deskowania konstrukcji betonowych, 
- beton i jego składniki, 
wygrodzenie boisk – piłkochwyty 
- słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo – typy wg projektu,  
- siatka polipropylenowa – typy wg projektu.  
 
2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowych  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Deskowanie należy 
wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-950 17, 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12, 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11. 
 
2.4. Beton i jego składniki 
Na podmurówkę ogrodzenia należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250. 
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-197-1. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 
Woda powinna być "odmiany l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.  
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.  
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją wykonawczą. 
 
2.5. Siatka polipropylenowa 
Siatka polipropylenowa sportowa o splocie 3mm o oczkach 12x12mm – montaż: drut naciągowy  
i wiązałkowy, napinacze, pręty napinające, przelotki obejmy napinające, siatka rozpięta na słupach  
za pomocą haczyków ocynkowanych i linki stalowej; 
 
2.6. Słupy stalowe 
słupy naciągowe i pośrednie o średnicy 80x3mm, słupy podporowe do słupów naciągowych o średnicy          
min. 48x2mm. Słupy fundamentowane do podłoża okrągłe, stalowe, ocynkowane wewnątrz  
i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275g/m² mierzona z obu stron), malowane proszkiem 
poliestrowym min. 60 mikrometrów, w kolorze RAL 6005. Wytrzymałość stali na rozciąganie  
320-510 N/mm², zgodnie z DIN 2394. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport i przechowywanie materiałów 

4.2.1. Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

4.2.2. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 

4.2.3. Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je 
przed korozją. 

4.2.4. Transport i przechowywanie kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu i przechowywania 
należy zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.5. Transport i przechowywanie siatki polipropyl enowej:  
Siatka powinna być przywieziona na teren budowy bezpośrednio przed jej mocowaniem. Podczas 
transportu należy zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

4.2.6. Transport i przechowywanie piłkochwytów:  
Piłkochwyty powinny być przywiezione na teren budowy bezpośrednio przed ich mocowaniem. 
Podczas transportu piłkochwyty należy zabezpieczyć przed odkształceniami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OS T„Wymagania ogólne” 

5.2.1.Wykopy fundamentowe 
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. 
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy mogą być wykonane ręcznie                           
lub mechanicznie. W gruntach osuwających się należy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą 
stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu. Nadmiar gruntu z wykopu należy 
odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. 
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 

5.2.2.Wykonanie deskowania dla fundamentu   
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu; powinno być skonstruowane w 
sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość odchyleń w 
wymiarach betonowej konstrukcji.  

5.2.3.Wykonanie fundamentu  
Fundament powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą SST 
 Do wykonania fundamentu należy użyć betonu spełniającego warunki zapisane w: 
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
b)  PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 

pielęgnacji i transportu. 
 5.2.4. Obsadzenie słupków 
Słupki powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem wykonawczym. Przed zabetonowaniem słupki 
należy ustabilizować w sposób uniemożliwiający ich przesunięcie w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu wynosi 5mm. Dopuszczalna odchyłka od rzędnej wierzchu słupka 
wynosi 5mm. 

5.2.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania fundamentu  
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji 
projektowej: 
a) rzędnych wierzchu podmurówki ± 5 mm,  
b) rzędnych spodu ± 20 mm,  
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5.2.6. Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
- przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20cm, 
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm 

5.2.7. Monta ż siatki polipropylenowej 
Montaż siatki polipropylenowej należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i zaleceniami 
producenta.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OS T " Wymagania ogólne"  
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych 
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.2.1 
 
6.3. Kontrola obsadzenia słupków 
Kontrolę obsadzenia słupków należy przeprowadzać przed rozpoczęciem betonowania z 
uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2.3 
 
6.4. Kontrola prawidłowo ści zasypywania wykopu  
Sprawdzenie prawidłowości zasypania wykopu należy przeprowadzać systematycznie w czasie 
wykonywania robót. 
 
6.5. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OS T„Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem założonych tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 
8. ZAKRES ROBÓT 
8.1. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE OGRODZENIA  
Wykonanie ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów, 
- wykonanie fundamentu z obsadzeniem słupków: 

- wykonanie deskowania, 
- wykonanie warstwy chudego betonu, 
- obsadzenie słupków, 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- wylanie stóp fundamentowych, 
- pielęgnację betonu,  

- montaż paneli ogrodzeniowych, 
- montaż siatki polipropylenowej, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze 
3. PN-B-06250 Beton zwykły 
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4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
6. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
11. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
12. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
13. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
16. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
17. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacje techniczne stosuje się jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:  
 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PODBUDOW Ę, ROBOTY ZIEMNE 
SST nr 1. Usunięcie drzew  
SST nr 2. Usunięcie warstwy humusu 
SST nr 3. Roboty rozbiórkowe 
SST nr 4. Odtworzenie elementów zagospodarowania w terenie  
SST nr 5. Wykonanie wykopów 
SST nr 6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA PODBUDOWY 
SST nr 7. Obrzeża betonowe 
SST nr 8.  Obrzeża inne 
SST nr 9. Warstwy odsączające 
SST nr 10.  Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego zagęszczonego mechanicznie 
SST nr 11.  Chodniki z kostki brukowej betonowej 
SST nr 12.  Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 
SST nr 13. Nawierzchnia gruntowa typu HanseGrand 
SST nr 14.  Nawierzchnia piaszczysta bezpieczna 
 
ROBOTY  BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYC H  
SST nr 15. Nawierzchnia poliuretanowa na elastycznej warstwie nośnej 
SST nr 16.  Nawierzchnia ze sztucznej trawy min. 15mm 
SST nr 17. Wyposażenie boisk  
SST nr 18. Montaż elementów wyposażenia towarzyszącego 
SST nr 19. Montaż elementów wyposażenia placu zabaw 
SST nr 20. Montaż elementów wyposażenia ścieżki zdrowia 
 
ROBOTY W ZAKRESIE TERENÓW ZIELENI  
SST nr 21. Trawniki  
SST nr 22.  Sadzenie krzewów 
 
SST. Specyfikacja elektryczna 
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1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy  - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2. Inspektor nadzoru  - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna                                
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.3. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.5. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.6. Książka obmiarów  - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.8. Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna  - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wyrównawcza  - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
c) Podbudowa  - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu  

na podłoże.  
d) Warstwa ods ączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej                             

się do nawierzchni. 
1.4.9. Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.11. Podło że nawierzchni  - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią  
do głębokości przemarzania. 
1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.13. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  
i projektowej. 
1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji i projektowej,  
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.15. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.16. Ślepy kosztorys  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.17. Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.18. Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych.  
 



OST Wymagania ogólne   BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
  W NOWEJ WSI 
__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________  
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu – Anna Kanclerz   
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 
tel. (0-22) 7765503, 508857127 

3

1.4.19. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.4.20. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
1.4.21. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.4.22. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone 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 podejmie decyzję  
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych  
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Dane 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 muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.4.23. Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty o charakterze inwestycyjnym  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących  
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę zadania. 
1.4.24. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację budynków, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

1.4.25. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.26. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.4.27. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami  
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez .jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.4.28. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                          
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.4.29. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.4.30. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno  
być prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, 
urządzeniami i roślinnością było w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.4.31. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie  
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
1.4.32. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i  przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane  roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów  
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy  
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania  
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia. 
1.4.33. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane  
za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru  
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym  
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
1.4.34. Zaplecze 
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy też poboru wody i energii 
elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że jest włączone w cenę zadania. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Pozyskiwanie materiałów  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane  
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
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wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,  
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót,                       
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi BHP.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę, poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru (prace te powinien wykonać uprawniony 
geodeta). 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy     od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1. Zasady kontroli jako ści 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 będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
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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 badań, 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. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 1materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli                     

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia .jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom                             

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant                    
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową 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. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój . 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt 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. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
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i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
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 badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, 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 i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku  
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające                      

lub zamienne ), 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów ( oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  

i ew. PZJ, 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię 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 Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności .jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b ędą obejmowa ć: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
- wartość pracy sprzętu, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
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1. Część ogólna 

 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru oświetlenia boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 546 przy ul. 

Popowskiej w Nowej Wsi.  

 
 1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

ST jest sporządzona na podstawie projektu budowlano-wykonawczego opracowanego przez firmę 

„Studio Ogrody. Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz” i opisuje rozwiązania 

techniczno-materiałowe określone w ww. projekcie. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 

robót związanych z: 

- robotami ziemnymi w zakresie przygotowania rowów kablowych dla układania kabli, bednarki i rur 

ochronnych, wykopów pod fundamenty słupów oświetleniowych, wykopu dla posadowienia skrzyni 

oświetlenia, 

- robotami montaŜowymi i instalacyjnymi obejmującymi wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu montaŜ słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i opraw, ułoŜenie i 

przyłączenie kabli niskiego napięcia i bednarki, posadowienie skrzyni oświetlenia , 

 wraz z dostarczeniem, transportem i składowaniem materiałów, trasowaniem linii  

i wyznaczeniem miejsc posadowienia słupów i skrzyni oświetlenia, robotami ziemnymi  

i fundamentowymi, przygotowaniem podłoŜa i robotami towarzyszącymi. 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac, 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa (w szczególności 

roboty ziemne, murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaŜ elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

- ułoŜeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

- wykonaniem  oznakowania zgodnego   z  dokumentacją techniczną wszystkich  elementów 

wyznaczonych  w dokumentacji, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 

linii, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzeniem ich protokołami. 



 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umoŜliwiających 

wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1 obejmujących w podstawowym zakresie 

następujące roboty: 

� ułoŜenie linii kablowej YKYŜo 4x10mm2 od projektowanego złącza kablowego 

zlokalizowanego w linii ogrodzenia od strony ul. Popowskiej ( złącza kablowe nie ujęte  

w specyfikacji, złącze zostanie zaprojektowane i wykonane przez Zakład Energetyczny w ramach 

umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej), 

� posadowienie skrzyni oświetlenia SO na terenie obiektu, 

� montaŜ słupów oświetleniowych stalowych z fundamentami betonowymi prefabrykowanymi, 

poprzeczkami (belkami) i projektorami z lampami metalohalogenkowymi 250W dla oświetlenia 

boiska. WyposaŜenie słupów w złącza słupowe (tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe) oraz 

poprowadzenie przewodów YDY 3x2,5mm2 od tabliczki do poszczególnych projektorów. 

� montaŜ słupów oświetleniowych parkowych stalowych z fundamentami betonowymi 

prefabrykowanymi, poprzeczkami (belkami) i projektorami z lampami sodowymi 70W dla 

oświetlenia terenu. WyposaŜenie słupów w złącza słupowe (tabliczki bezpiecznikowo-

zaciskowe) oraz poprowadzenie przewodów YDY 3x2,5mm2 od tabliczki do poszczególnych 

projektorów 

� ułoŜenie linii kablowych YKYŜo 5x6 mm2 od skrzyni SO do poszczególnych słupów 

oświetlenia boiska, 

� ułoŜenie linii kablowych YKYŜo 3x4 mm2 od skrzyni SO do słupów oświetlenia parkowego, 

� badania odbiorcze, pomiary i uruchomienie. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami inspektora nadzoru oraz postanowieniami umowy 

o wykonanie robót. 

 

1.5.  Nazwy i kod robót 

Grupa robót : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych . 

Klasa robót : 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kategoria robót : 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

         45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 



         45314310-7 Układanie kabli 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy znajduje się na terenie rekreacyjno-sportowym, na którym w stanie obecnym 

znajduje się boisko do piłki noŜnej z nawierzchni trawiastej, boisko do koszykówki z kostki 

betonowej i urządzenia zabawowe Na omawianym obszarze występuje uzbrojenie podziemne w 

postaci wodociągu biegnącego wzdłuŜ południowej granicy działki nr ewid. 546. Na terenie budowy 

znajdują się równieŜ zespoły drzewa oraz krzewy. 

 

1.7. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz określoną w umowie ilość egz. dokumentacji projektowej i ST. Na wykonawcy spoczywa 

pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy wraz ze współrzędnymi, 

reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone bądź zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji działających na terenie inwestowanym, na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji działających w budynku, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powiadomi osoby 

trzecie, których uzasadniony interes prawny mogą naruszać prowadzone prace a w szczególności 

uzgodni: 

- sposób wykorzystania dla potrzeb robót terenu pozostającego w dyspozycji Inwestora. 



- taki przebieg prac, aby nie ograniczał one praw sąsiadów do swobodnego dysponowania 

nieruchomością 

- czas prowadzenia prac w święta i inne dni wolne od pracy. 

 

1.9. Ochrona środowiska 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i sąsiadującą z nim przestrzeń w czystości. 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniu 

przed: zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza gazami i 

pyłami, moŜliwością powstania poŜaru, niszczeniem drzewostanu. 

 

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.11. Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji działających na terenie inwestowanym. Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŜ do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, barierki. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony  

w cenę umowną. 



 

1.12. Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:. 

InŜynier-osoba wyznaczona przez Inwestora pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, 

słuŜąca do zamocowania opraw oświetleniowych (bezpośrednio lub na poprzeczce) na wysokości 

nie większej niŜ 14 m. 

Oprawa (projektor) oświetleniowa – urządzenia słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcenia 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną 

Maszt oświetleniowy –kompletne zainstalowane gotowe do eksploatacji urządzenie obejmujące 

fundament, słup z poprzeczką i tabliczką bezpiecznikową ,oprawy ze źródłem 

Kabel – przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 

mogący pracować pod i nad ziemią. 

Fundament – konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania słupa lub szafy 

oświetleniowej w pozycji pracy. 

Rozdzielnica oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające 

instalacje oświetleniowe. 

Linia kablowa – kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo 

kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułoŜone na 

wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 

wielofazowych. 



Trasa kablowa –pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 

przed  uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

SkrzyŜowanie – takie miejsca na trasie linii kablowej, w których jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 

kablowej lub innego  urządzenia podziemnego. 

ZbliŜenie- takie miejsca na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna 

dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których 

nie występuje skrzyŜowanie. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

Średnie natęŜenie oświetlenia - stosunek strumienia światła padającego na powierzchnię do jej pola. 

Przygotowanie podłoŜa - zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na 

celu zapewnienie moŜliwości ich ułoŜenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące 

grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- osadzanie kołków w podłoŜu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montaŜ uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaŜ powłok z tworzyw sztucznych lub 

metalowych, 

- montaŜ konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

- odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą 

ustaleniu poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

załoŜonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 



- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych naleŜy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 

posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upowaŜniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 

(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 

Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 

w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montaŜu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym, 

Parametry i właściwości techniczne wybranych i zatwierdzonych materiałów nie mogą być 

zmieniane na inne bez zgody Projektanta i InŜyniera 

 

Materiały podstawowe do realizacji budowy: 

 
2.1.Fundamenty prefabrykowane 

 Pod maszty oświetleniowe naleŜy stosować fundamenty prefabrykowane betonowe według 

ustaleń dokumentacji projektowej. Dobór fundamentów zgodnie z dokumentacją i zaleceniami 



producenta masztów. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w PN-80/B-03322.  

W zaleŜności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, naleŜy 

wykonać ich zabezpieczenie antykorozyjne. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na 

wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu, na przekładkach z drewna. Proponowane 

fundamenty betonowe typ B-160 i B-80. 

 
2.2.Słupy oświetleniowe 

 Dla oświetlenia boiska naleŜy stosować słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o 

wysokości 10m, przekroju ośmiokątnym, grubości blachy 4mm przystosowane do mocowania na 

fundamentach betonowych. Słupy powinny przenieść obciąŜenia wynikające z zawieszenia 

projektorów i belek (poprzeczki) oraz parcia wiatru dla stref wiatrowych zgodnie z PN-E-5100. 

Dopuszczalne obciąŜenie słupów oprawami dla 2 projektorów co najmniej 20 kg, 

KaŜdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla 

zamocowania wysięgnika (poprzeczki, głowicy) oprawy. W dolnej części słupy powinny posiadać 

wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania złączy 

słupowych typu NTB.  

Dla oświetlenia parkowego stosować słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości 4m, 

rurowe, grubości blachy 4mm przystosowane do mocowania na fundamentach betonowych. Słupy 

powinny przenieść obciąŜenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla stref 

wiatrowych zgodnie z PN-E-5100.  

KaŜdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla 

zamocowania oprawy. W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. 

Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania złączy słupowych typu NTB 

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłoŜu w 

pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

Zalecane słupy stalowe ocynkowane typu : SX 10/4 (dla oświetlenia boiska) i SR 4-F (dla 

oświetlenia parkowego) lub co najmniej równowaŜne. 

 

2.3.Źródła światła i oprawy 

NaleŜy zastosować dla oświetlenia boiska projektory z optyką asymetryczną i z lampami 

metalohalogenkowymi o mocach 250W. Projektory powinny mieć zintegrowane układy 

stabilizacyjno-zapłonowe. Zasilanie 230V AC, 50Hz. Obudowa niekorodująca wykonana np. z 

wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego. Szyba przednia odporna na uderzenia, wykonana np. 

ze szkła hartowanego. Odbłyśnik wykonany z anodowanego aluminium o wysokim współczynnik 

odbicia. Obudowa o stopniu ochronny co najmniej IP 65. Projektor powinien umoŜliwiać łatwy 



dostęp do komory lampy i osprzętu, mieć moŜliwość regulacji nachylenia oraz być wyposaŜony w 

uchwyt montaŜowy. 

Jako lampy naleŜy zastosować lampy metalohalogenkowe o mocy 250W zapewniające strumień 

świetlny co najmniej 19000lm. Proponowane lampy typu HPI-T Plus 250W.  

Dla oświetlenia parkowego naleŜy zastosować opraw dekoracyjnych parkowych z lampami 

sodowymi 70W. Oprawy powinny mieć zintegrowane układy stabilizacyjno-zapłonowe. Zasilanie 

230V AC, 50Hz. Korpus z odlewu aluminiowego, dyfuzor z tworzywa sztucznego, raster 

przeciwolśnieniowy. Obudowa o stopniu ochrony co najmniej IP 55. 

Jako lampy naleŜy zastosować lampy wysokopręŜne sodowe o mocach 70W, zapewniające strumień 

świetlny co najmniej 5400lm.  

Projektowane lampy: lampy metalohalogenkowe 250W (oświetlenie boiska) oraz sodowe HSE 

70W (oświetlenie parkowe) 

Proponowane projektory: Cosmo AS 250, proponowane oprawy parkowe: OCP-70B-PC/II z 

kloszem przezroczystym z poliwęglanu 

Oprawy i projektory powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej 

niŜ –5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%. 

Dopuszcza się zastosowanie projektorów, opraw i źródeł światła równowaŜnych, jednak o 

parametrach nie gorszych niŜ przewidziane w projekcie. 

 
2.4.Poprzeczki (belki) do projektorów 

 Poprzeczki (belki) naleŜy dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. Wsporniki powinny 

być dostosowane do ilości oraz wielkości montowanych projektorów oraz do zamocowania na 

odpowiednim słupie. Poprzeczki powinny mieć odpowiednią ilość ramion oraz kąty między 

ramionami zgodnie z dokumentacją projektową. Zaleca się zastosowanie poprzeczek o 

regulowanych w poziomie ramionach dla ustawienia odpowiednich kątów. 

Zalecane typy B2 i OZ2. 

Poprzeczki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Składowanie wsporników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 

przed ich uszkodzeniem. 

 
2.5.Kable 

 NaleŜy zastosować kable zgodnie z dokumentacją projektową. Przewiduje się kable: 5, 4 i 3-

Ŝyłowe, Ŝyły miedziane typu RE,  napięcie znamionowe kabla 0,6/1 kV, kabel o izolacji i w 

powłoce PVC, z Ŝyłą ochronną Ŝółto-zieloną. Przekrój Ŝył powinien być dobrany w zaleŜności od 

dopuszczalnego spadku napięcia, długotrwałej obciąŜalności prądowej, warunków zwarciowych 



oraz z uwagi na skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej. Na powłoce kabli winno znajdować się 

oznakowanie producenta, metraŜ, napięcie znamionowe izolacji, znak bezpieczeństwa oraz znak 

dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.  

Bębny i zwijki z kablami naleŜy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Projektowane kable: YKY Ŝo 4x10mm2- od złącza kablowego do skrzyni SO 

                YKY Ŝo 5x6mm2- od skrzyni SO do słupów oświetlenia boiska 

                 YKY Ŝo 3x4mm2- od skrzyni SO do słupów oświetlenia parkowego 

2.6. Przewody 

  Do podłączenia złączy słupowych z oprawami oświetleniowymi naleŜy stosować przewody o 

napięciu znamionowym 750V, wieloŜyłowe, o Ŝyłach miedzianych o izolacji PVC i przekroju nie 

mniejszym niŜ 2,5mm2.  

Projektowane przewody: YDYŜo 3x2,5 mm2. 

2.7.Przepusty kablowe 

 Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzywa sztucznego, 

wytrzymałego mechanicznie, chemicznie i odpornego na działanie łuku elektrycznego. Rury 

uŜywane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 

obciąŜenia. Wnętrze ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 61386-1. Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

Proponowane rury ochronne : przy skrzyŜowaniu z uzbrojeniem terenu, pod chodnikami oraz 

nawierzchniami boisk  - DVK 50. 

 
2.8.Osprzęt rozdzielczy 

  Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1kV powinny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy winny 

posiadać stopień IP54 . 

 

2.9.Skrzynia SO 

  Skrzynia oświetlenia terenu powinna być wykonana z tworzywa termoutwardzalnego 

samogasnącego z zintegrowanym fundamentem. Stopień ochrony obudowy co najmniej IP44. 

Skrzynia wykonana w II klasie ochronności. Skrzynia przystosowana do pracy w układzie sieci TN-

S. Skrzynia ma być przystosowana do zamykania na zamek bądź kłódkę. 

 



2.10. Materiały budowlane 

Cement 

Do wykonania ustojów betonowych pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie cementu 

portlandzkiego marki 25 bez dodatków, spełniającego wymagania PN-88/B-30000. Cement 

powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany 

w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement mole być równieŜ 

dostarczany luzem i przechowywany w silosach. 

Piasek 

Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania ustojów pod słupy oświetleniowe powinien 

spełniać wymagania BN--87/6774-04. 

Źwir 

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe naleŜy stosować Ŝwir odpowiadający BN-66/6774-01. 

Woda 

Woda powinna być "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna 

odpowiadać barwie wody wodociągowej; woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie 

powinna zawierać zawiesiny. 

Kit uszczelniający 

Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym moŜna stosować 

wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/3112-28. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

Przy robotach ziemnych w pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych i drzewostanu, prace naleŜy 

wykonywać ręcznie. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania oświetlenia i układania kabli winien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- Ŝurawia samochodowego, 

- samochodu skrzyniowego, 

- spawarki transformatorowej do 500A, 

- zagęszczarki wibracyjnej, spalinowej, 



- ręcznego zestawu świdrów, 

- koparko-spycharki na podwoziu ciągnika kołowego, 

- elektronarzędzi ręcznych, 

- narzędzi do prac ręcznych-ziemnych i elektromonterskich, 

- agregatu prądotwórczego do zasilania elektronarzędzi, 

- przyrządów pomiarowych do prób i badań pomontaŜowych. 

 

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKŁADOWANIE 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy, 

- przyczepę dłuŜycową, 

- samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem, 

- samochód dostawczy, 

- przyczepę do przewoŜenia kabli. 

Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Materiały wysokie naleŜy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 

przesuwaniem. Bębny z kablami naleŜy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce 

bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niŜszej niŜ –15oC. 

Oprawy oświetleniowe, złącza słupowe, wyłączniki i bezpieczniki topikowe, przewody oraz kable 

naleŜy przechowywać w suchych i zamykanych pomieszczeniach. 

Drobne elementy powinny znajdować się w oznakowanych opakowaniach i powinny być 

składowane w pomieszczeniach zamkniętych. 

Bednarka ocynkowana, elementy prefabrykowane i słupy mogą być składowane na placu budowy  

w miejscach nie naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Prace przygotowawcze 

Wszystkie trasy linii kablowych oraz stanowiska słupów oświetleniowych powinny być wytyczone 

geodezyjne na podstawie uzgodnionej dokumentacji. 



 
 
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się 

wykonywanie wykopów ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia 

naturalnej struktury dna wykopu. 

Z uwagi na występowanie infrastruktury podziemnej naleŜy zwrócić szczególną uwagę przy pracach 

wykopowych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego. Wydobyty grunt powinien być składowany 

z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 

stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

naleŜy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, 

bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać warstwami 

grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 

Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub 

kabla.  

 
5.3. MontaŜ fundamentów prefabrykowanych 

MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla konkretnego 

fundamentu. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu 

B10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego Ŝwiru spełniającego wymagania 

BN-87/6774-01. Przed jego zasypaniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona 

jest płyta mocująca. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 

1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie 

powinno być wykonane z dokładnością ±10 cm. 

W fazie montaŜu naleŜy zabezpieczyć elementy mocujące słupy przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz korozją 

 

 



5.3. MontaŜ słupów 

Słupy naleŜy ustawiać na fundamencie dźwigiem. Wykonanie i montaŜ słupów zgodnie z 

wytycznymi wykonania montaŜu dla konkretnego słupa. Ustawienie słupa w planie powinno być 

wykonane z dokładnością ±10cm.  

Przed ustawieniem słupa oświetleniowego naleŜy sprawdzić stan powierzchni stykowych 

elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej. NaleŜy 

sprawdzić równieŜ połączenia metaliczne miedzy rurą wierzchołkowa a ramką wnęki słupa oraz 

ciągłość połączenia przewodów. W słupach naleŜy zamontować tabliczki bezpiecznikowo-

zaciskowe i przyłączyć kable zasilające a samą wnękę wyposaŜyć w pokrywę z zamkiem. Pokrywa 

musi być zabezpieczona przed korozją. 

Podczas ustawiania słupa naleŜy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub 

ich zniszczenia. Zaleca się by dolna krawędź wnęki była usytuowana nie niŜej niŜ 0,5m od 

powierzchni chodnika lub gruntu. 

Nakrętki śrub mocujących powinny być dokręcone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed 

odkręceniem. Odchylenie słupa od pionu nie moŜe być większe niŜ: 

r = h/300 

Gdzie: 

r- odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w kaŜdym kierunku w [m], 

h- wysokość nadziemna słupa w [m] 

 

 
5.4. MontaŜ projektorów i opraw 

MontaŜ opraw na słupach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. KaŜdą 

oprawę i projektor przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Projektory naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu 

przewodów zasilających do słupów. Od złącza słupowego do oprawy naleŜy prowadzić przewód 

trzyŜyłowy. Projektory i oprawy naleŜy mocować na słupach w sposób wskazany przez producenta, 

po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜenie pracy. Projektory i 

oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod wpływem 

warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Projektory na wysięgnikach tak ustawić, aby zapewnić 

max. równomierność oświetlenia. Oprawy parkowe montować przez reduktory średnicy słupa. 

 

5.5. Układanie kabli 

Kable naleŜy układać w trasach wytyczonych przez fachowe słuŜby geodezyjne. Układanie 

kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004. Kable powinny być układane w sposób 



wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia 

przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niŜ 0o C. Kabel moŜna zginać jedynie w 

przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być moŜliwie duŜy, jednak nie 

mniejszy niŜ 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable naleŜy układać na 

głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem 

równieŜ 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 

cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuŜ całej trasy, co najmniej 25 cm nad 

kablem, naleŜy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyŜowaniu z innymi 

instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel naleŜy układać w przepustach kablowych. 

Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich 

zamuleniem. 

Kabel ułoŜony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Zaleca się przy słupach, przepustach kablowych; pozostawienie zapasów eksploatacyjnych kabla. 

Po wykonaniu linii kablowej naleŜy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla. 

ZbliŜenia i odległości kabla od innych instalacji wg N SEP-E-004. 

W obrębie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (kable elektroenergetyczne, 

wodociągi, gazociągi, itp.) wykopy wykonać ręcznie. W rejonie występowania drzew zalecane jest 

wykonanie robót ziemnych, związane z układaniem kabli, ręcznie. W pozostałych przypadkach 

dopuszcza się wykonywanie prac mechanicznie. Szczegółowa trasa przebiegu kabli wg. załącznika 

graficznego do protokołu ZUD. 

W rowie kablowym razem z kablem przewiduje się układanie bednarki. Bednarkę układać 10 cm 

poniŜej dna rowu kablowego. 

 
Informacje ogólne -Układanie kabli 

Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 

- wyznaczenie trasy linii kablowej, 

- wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz 

wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego, 

- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, 

- układanie kabli w rowach i wykopach, 

- układanie kabli w rurach i blokach, ułoŜonych w ziemi, 

- ułoŜenie folii oznaczeniowej, 

- zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.  

 
 
 



Uwagi dodatkowe; 
 

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą 

inwestora - wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map 

geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. 

NaleŜy jednocześnie prowadzić trasę kablową w taki sposób, aby zachować odpowiednie 

odległości od innych elementów znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm 

od fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnących drzew, itp. 

Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów znajdujących się w ziemi zawiera 

norma N SEP-E-004. 

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym 

lub dostatecznie nierozpoznanym, naleŜy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić 

istniejącego uzbrojenia W tym celu, przy zachowaniu duŜej ostroŜności, naleŜy dokonać 

przekopów próbnych na głębokość większą od projektowanego dna wykopu i o długości około 

2 m przez linię trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopów 

prowadzonych przy istniejących budynkach i budowlach. 

Szerokość rowu kablowego zaleŜy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak 

nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w pozostałych 

przypadkach. 

Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zaleŜy od rodzaju, przeznaczenia 

oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz średnicę 

kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy): 

- 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, 

związanego z ruchem drogowym,  

- 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV, 

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi naleŜy prowadzić w osłonach 

otaczających (rury ochronne lub bloki kablowe), układanych w wykopach. W niektórych 

przypadkach moŜna dokonać ułoŜenia osłon bez konieczności rozbiórki drogi, toru lub ulicy, 

stosując technologię podkopów i przecisków. Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami, 

które posiadają zmniejszoną powierzchnię roboczą oraz wydłuŜone trzonki, w celu ułatwienia 

kopania. Przeciski wykonuje się specjalnie do tego celu przystosowanymi urządzeniami. 

5. Układanie kabli w rowach i wykopach: 

Kabel naleŜy ułoŜyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm -dopuszcza się 

pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby 



ilość ułoŜonego kabla była większa o 1-3% ad długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym 

rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zaleŜy od 

napięcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyŜej 1 kV. Dla 

kabli układanych na terenie zakładu przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z 

zachowaniem odległości 15 cm pomiędzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie 

przegrodami np. z cegieł lub bloczków betonowych. Dla ułatwienia lub umoŜliwienia robót 

naprawczych naleŜy przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy kaŜdym elemencie, gdzie 

następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego, stacji transformatorowej 

itp.), 

- Stosuje się dwa sposoby układania kabli: 

ręczny: 

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach, 

b) przesuwanie kabla na rolkach  

mechaniczny: 

a) przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, woŜonym przez pojazd (traktor z 

przyczepą lub 

skrzyniowy samochód cięŜarowy o napędzie terenowym, stojaki do bębnów), 

b) przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód cięŜarowy, wyposaŜony w 

ciągarkę i Ŝurawik, zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy 

lub zestaw kabli przenośnych, stojaki do bębnów), 

c) przy pomocy ciągarki (tzw. uciąg czołowy) - podobny zestaw jak dla układania przy 

pomocy rolek napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na Ŝyły i pończoch stalowych. 

W celu uniknięcia uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposaŜona w ogranicznik siły 

ciągnięcia, jej wartość dopuszczalną wyznacza się w zaleŜności od całkowitego przekroju 

kabla. 

- Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a następnie 

gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubości do 15 cm (większość inwestorów wymaga 

wymiany gruntu wykopu na piasek), 

- UłoŜenie folii oznaczeniowej o grubości powyŜej 0,5 mm i o szerokości powyŜej 20 cm, 

przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel, Kolory folii uŜywanych do oznaczeń 

wskazują napięcie znamionowe kabla; niebieska do 1 kV i czerwona powyŜej 1 kV. 

6. Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi: 

Kable układane w miejscach, gdzie są szczególnie naraŜone na uszkodzenia, chroni się poprzez 

osłony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych łub giętkich, stalowych 



oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje osłonowe dłuŜsze niŜ 60 m 

lub posiadające rozgałęzienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaŜa się w 

studnie kablowe. Studnie Ŝelbetowe są najpopularniejsze i posiadają wymiary minimalne 

800x800 mm, powinny posiadać odwodnienie (kanalik) i zamykany właz lub przykrycie z płyty 

betonowej lub Ŝelbetowej, a takŜe odpowietrznik dla umoŜliwienia odpływu ewentualnych 

gazów jakie mogą się zebrać w studzience. Średnica otworu osłony kabla powinna mieć co 

najmniej 1,5 średnicy kabla, jednak nie mniej niŜ 50 mm. Zasadą jest prowadzenie jednego 

kabla w danym otworze, jednak dopuszcza się odstępstwa od tej zasady w przypadku zestawu 

kabli jednoŜyłowych tworzących wiązkę wielofazową, zestawu kabli sygnalizacyjnych 

podłączonych do jednego urządzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych 

podłączonych do jednego urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do osłony naleŜy oba 

końce uszczelnić, szczególnie kiedy następuje przejście pomiędzy odrębnymi strefami 

wydzielenia poŜarowego (stosuje się wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiały 

izolujące, w zaleŜności od wymaganego stopnia ochrony poŜarowej). Wciąganie kabli do rur 

moŜna wykonywać przy budowie nowych linii, niekiedy występuje konieczność wykonania 

osłon kablowych na ułoŜonych wcześniej kablach tub ich odcinkach - wtedy stosuje się 

technologię z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych. 

MontaŜ osprzętu kablowego 

1. MontaŜ osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy wykwalifikowani i przeszkoleni 

w tym zakresie  

2. Stosowany osprzęt powinien być nowy, chyba Ŝe inwestor wyda pisemną zgodę na ponowne 

zastosowanie osprzętu pochodzącego z demontaŜu. 

. 

5.6. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni. 

Na trasie projektowanych kabli (przy wejściu) wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni  

z płyt betonowych. Materiały z rozbiórki naleŜy zabezpieczyć i zachować do wykorzystania przy 

odtworzeniu. Po ułoŜeniu i zasypaniu kabli oraz zgęszczeniu gruntu odtworzyć nawierzchnię 

wykorzystując materiały z rozbiórki. 

 

 

5.7. Posadowienie i wyposaŜenie skrzyni SO. 

MontaŜ skrzyni oświetleniowej naleŜy wykonać według instrukcji montaŜu dostarczonej przez 

producenta złącza. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montaŜu i kolejności 

wykonywanych robót, a mianowicie: 

- wykop pod fundament, 



- montaŜ fundamentu, 

- ustawienie i zamontowanie skrzyni na fundamencie, 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporaŜeniowej, 

- podłączenie do szafy kabli oświetleniowych, 

- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe 

WyposaŜenie skrzyni SO zgodnie z projektem. 

 
5.8. Ochrona przeciwporaŜeniowa i uziemienie. 

Jako ochronę przeciwporaŜeniową dodatkową zastosowano - Samoczynne Wyłączenie Zasilania 

zgodnie z  PN-IEC 60364-41. Układ sieci TN-S. Ochrona polega na połączeniu części 

przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym, powodującym w warunkach 

zakłóceniowych odłączenie zasilania. Z przewodem ochronnym naleŜy połączyć zacisk słupa, 

wspornik oraz projektor ( jeśli wykonany jest w I klasie ochronności). 

Skrzynia SO wykonana zostanie w II klasie ochronności. 

Przewiduje się dodatkowo wykonanie uziemienia skrzyni SO oraz ze względu na ochronę 

odgromową uziemienia słupów. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. 

Przewody uziemiające i uziomy naleŜy zabezpieczyć przed korozją. Wszystkie połączenia spawane 

i śrubowe w gruncie naleŜy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałoŜonym, co 

najmniej dwukrotnie. Stopień zagęszczania gruntu co najmniej jak dla wykopów pod słupy. 

Uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. 

 

5.9. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa. 

Zgodnie z normą PN-92/E-05003/04 jako zwody naleŜy wykorzystać projektowane słupy 

oświetleniowe. Słupy uziemić, rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. Uziemienie 

wykonać poprzez ułoŜenie w rowie kablowym od słupów do skrzyni SO bednarki FeZn 25x4.. 

Roboty związane z realizacją systemu uziomów instalacji odgromowej naleŜy wykonać, z uwagi na 

ich lokalizację pod docelowymi nawierzchniami boisk , przed rozpoczęciem robót niwelacyjnych. Z 

uwagi na występujące zbliŜenia pomiędzy słupami oświetleniowymi i metalowymi elementami 

ogrodzeń naleŜy wykonać pomiędzy nimi, za pomocą płaskownika FeZn25x4, połączenia 

wyrównawcze. Łączenie płaskownika z metalowymi elementami wyposaŜenia obiektu za pomocą 

zacisków i obejm. Pojedyncze elementy uziomowe i łączące układać na głębokości nie mniejszej 

niŜ 0,5 m. Roboty ziemne z uwagi na infrastrukturę i drzewa wykonywać naleŜy ręcznie. 

W skrzyni SO przewiduje się zainstalowanie ograniczników przepięć 1 i 2 stopnia (klasa B+C). 

Ograniczniki zostaną dobezpieczone bezpiecznikami zainstalowanymi w rozłączniku 

bezpiecznikowym. 



 

 
5.10. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 

5.10.1. Roboty tymczasowe: 

a) zabezpieczenie wykopów; 

b) wykonanie przejścia dla pieszych nad wykopami. 

5.10.2. Prace towarzyszące: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu; 

b) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego; 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie  

i poza placem budowy, 

c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne: 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, 

b) częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie, wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

c) wyniki badań Wykonawca przekazuje InŜynierowi do akceptacji, 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów  

i systemów technologicznych. 

W czasie prowadzenia robót kablowych jak równieŜ po ich ukończeniu naleŜy przeprowadzić próby 

i badania pomontaŜowe polegające na: 

- sprawdzenie i badania kabli po ułoŜeniu, przed zasypaniem; 

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem; 

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 

- badaniu rezystancji izolacji, 

- badaniu skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 



- pomiarze rezystancji uziemienia 

Z przeprowadzonych prób i badań naleŜy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją 

wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po ustawieniu 

słupów lub wykonaniu ustojów, sprawdzeniu podlega stopień zagęszczenia gruntu i usunięcia 

nadmiaru ziemi. 

Słupy i ustoje 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego i 

wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto naleŜy sprawdzić 

dokładność. Ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

Słupy oświetleniowe, po ich montaŜu podlegają sprawdzeniu pod kątem: 

- dokładności ustawienia pionowego słupów, 

- prawidłowości ustawienia opraw względem osi jezdni, 

- jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy, 

- jakości połączeń śrubowych latarń i opraw, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

Instalacja przeciwporaŜeniowa 

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej naleŜy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla 

stwierdzenia skuteczności ochrony oraz zmierzyć wartość uziemienia slupów i skrzyni oświetlenia. 

Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporaŜeniowej. 

Pomiar natęŜenia oświetlenia 

Pomiary naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 

pomiarem powinny być wyświecone minimum 100 godz. Pomiary naleŜy wykonywać przy suchej i 

czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych I jakichkolwiek obiektów obcych mogących 

zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie naleŜy przeprowadzać podczas nocy księŜycowych 

oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieŜyca, unoszący się kurz, itp.). Do pomiarów 

naleŜy uŜywać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy kaŜdym pomiarze 

odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natęŜenia oświetlenia 

naleŜy wykonywać za pomocą luksomierza wyposaŜonego w urządzenie do korekcji kątowej a 

element światłoczuły powinien posiadać urządzenia umoŜliwiające dokładne poziomowanie 

podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzać dla punktów  zgodnie z PN-EN 12193. 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty objęte niniejsza specyfikacją techniczną obmierza się w niŜej wymienionych jednostkach 

miary: 

m – dla dostaw kabli, przewodów, uziomów poziomych, 

m3 – wykopy, nasypanie warstwy piasku, 

szt., kpl – słupy oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe, oprawy oświetleniowe. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie postanowieniami umowy w jednostkach 

miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Ilość robót oblicza się według obmiaru z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać waŜne 

certyfikaty legalizacji. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Przedmiotem odbioru będzie całość wykonanych prac zgodnie z kosztorysem ofertowym. Całkowite 

zakończenie robót na podstawie gotowości do odbioru, zgłoszonej przez Wykonawcę na piśmie i 

potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego, w obecności InŜyniera (Inspektora Nadzoru) i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych wyników badań i pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonanych prac z umową. Odbiór pogwarancyjny polega na 

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 

oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór robót zanikających: InŜynier powinien dokonać w obecności Wykonawcy protokolarnego 

odbioru robót zanikających, w tym w szczególności kabli, uziomów i fundamentów przed 

zasypaniem.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy,  

obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a)  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót  i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (inwentaryzacji 



powykonawczej). 

b)  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składanie 

c)  wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych, montaŜu osprzętu; montaŜu 

i rozruchu urządzeń, 

d)  wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, 

e)  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót, 

f) przywrócenie terenu budowy do stanu początkowego, 

g)  wykonanie badań i prób pomontaŜowych, 

h)  zgłoszenie i doprowadzenie do odbioru robót. 

 

10.  PRZEPISY, NORMY, ROZPORZĄDZENIA 

� Ustawa z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U nr 

20712003 poz, 2016 oraz zmiany Dz.U nr 612004 poz. 41 i Dz.U. nr 9212004, poz. 881, Dz. 

U.nr 9312004, poz, 888), 

� Ustawa z dnia 04 lutego 1994r 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 

Dz. U. nr 8012000, poz.904 

� Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03,04,19993r. - Dz.U nr 55193, poz. 250 

z późniejszymi zmianami, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 

budowy montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 10812002, poz. 953). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U, nr7512002, 

poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmianĄ Dz. U. nr 109/2004, poz, 1156. 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r w sprawie wymagań 

kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz 

trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których 

eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których 

powołuje się komisję kwalifikacyjną) oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie 

kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze zmianą Dz. U. nr 15/2000 poz, 187, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

� PN-HD 308 S2: 2007 Identyfikacja Ŝył w kablach i przewodach oraz w przewodach 

sznurowych. 

� N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 



� PN-EN 61140: 2005 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym- Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

� PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne 

� PN-92 E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

� PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cześć 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed poraŜeniem elektrycznym. 

� PN-EN 12193:2007 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie 

� PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5: Sprawdzenie. 

� PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

� PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 

� PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa. 

� PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów. 

� PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

� PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

� PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

� PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych, Odbiór i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego, Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe. 

� PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie i transport 

(2001r) 

� BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, Piasek 

� Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE wyd. WEMA 1997r - Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych oraz inne 

obowiązujące polskie normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, 

 


