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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
S- 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 – wymagania ogólne odnosi si do wymaga wspólnych dla poszczególnych wymaga 
technicznych, dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w ramach: 
 
Rozbudowa infrastruktury sportowej na kompleksie Orlik w miejscowości Pleśna 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowi cz Dokumentów Przetargowych i nale y je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj tych ST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne nale y rozumie i stosowa w powi zaniu z ni ej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 

S -  01.00.00. Roboty ziemne 
 

S -  02.00.00. Korytowanie i profilowanie podłoża 
 

S -  03.00.00. Kruszywa 
S -  04.00.00. Betonowe obrzeża 
S -  05.00.00. Nawierzchnie syntetyczne 

 
S -  06.00.00. Ogrodzenie 

 
S -  07.00.00. Oświetlenie 
S-  08.00.00 Nawierzchnie z płyt chodnikowych 
S-  09.00.00 Trybuna stalowo-aluminiowa 

 
1.3.2. Niezale nie od postanowie Warunków Szczególnych normy pa stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych b stosowane przez Wykonawc w j zyku polskim. 



 
 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z Dokumentacj Projektow , Specyfikacj 
Techniczn i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym we wzorze umowy stanowi cym za cznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa b dzie zawiera : 
 

1) Opracowanie graficzne 
 

2) Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia, 
3) Specyfikacj  Techniczn  Wykonania i Odbioru Robót, 

 
4) Przedmiary robót, 

 
 
1.4.3. Zgodno   Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru dla 
Wykonawcy stanowi cz umowy a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów 
wa niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b zgodne z Dokumentacj 
Projektow i ST. 
 
Dane okre lone w Dokumentacji projektowej i w ST b uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w 
ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa blisk 
zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
 
W przypadku gdy materia y lub roboty nie b w pe ni zgodne z Dokumentacj Projektow lub ST i wp ynie to na niezadowalaj 
jako elementu budowli, to takie materia y b niezw ocznie zast pione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, a do zako czenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym ogrodzenia, por cze, o 
wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen umown . 
 
1.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
- utrzymywa  teren budowy i otoczenie w stanie porz dku a wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
 
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska 
na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a 
wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub 

 
 



innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si do tych wymaga , dzie mia szczególny wzgl d na: 
lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych. rodki ostro no ci 

i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza py 
ami i gazami, 
- mo liwo ci  powstania po aru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpo arowa 
 
Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie 
utrzymywasprawny   sprz t przeciwpo arowy wymagany   przez odpowiednie   przepisy   na 

terenie   baz   produkcyjnych, w   pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 
Materia y atwopalne b sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób 
trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.4.4. Materia y szkodliwe dla otoczenia 

 
Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia, nie b dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si u ycia materia ów 
wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion jednostk , 
jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
 
Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo zanika, mog by u yte pod 
warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawiaj cy 
powinien otrzyma zgod na ycie tych materia ów od w ciwych or3anów administracji pa stwowej. 
 
1.4.5. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich w adz, b cych w cicielami tych urz dze , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj 
cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy. 
 
Wykonawca jest zobowi zany umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj by 
wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi In yniera i w adze lokalne o 
zamiarze rozpocz cia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In 
yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
 
Okre lenia podstawowe Obiekt 
budowlany: 
 

-budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, -budowla 
stanowi ca ca techniczno-u ytkow , 

Teren budowy - przestrze , w/na której prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urz dzenia placu 
budowy. 
 
Pozwolenie na budow - decyzja administracyjna zezwalaj ca na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego. 
In ynier (Inspektor nadzoru) - osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego, upowa niona do nadzoru nad realizacj Robót i do wyst 
powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 
 
 



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania Robotami i do wyst powania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. Rejestr obmiarów - akceptowany przez In yniera rejestr z ponumerowanymi stronami, s 
cy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za 
czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez In yniera. 
 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada i 
prób zwi zanych z ocen jako ci materia ów oraz Robót. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera. 
 
Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera w formie pisemnej dotycz ce sposobu 

realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b 
ca autorem Dokumentacji Projektowej. Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej 
ich wykonania. 
 
Wyrób  budowlany  -  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodno ci,  wytworzony  w  celu 
 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie 
budowlanym. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzaj ca jego przydatno do stosowania w budownictwie, wydana przez 
upowa nion do tego jednostk . 
 
Certyfikat zgodno ci -  dzia anie trzeciej  strony (jednostki  niezale nej  od dostawcy i 
 
odbiorcy) wykazuj ce, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania i nale ycie zidentyfikowany wyrób, proces lub us uga s 
zgodne z okre lon norm lub aprobat techniczn . 
Deklaracja    zgodno ci    -    o wiadczenie    dostawcy    stwierdzaj ce na    jego    wy  czn
odpowiedzialno  ,  e wyrób, proces lub us uga s  zgodne z norm  lub aprobat  techniczn . 

Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja   techniczna  wraz  z naniesionymi zmianami i
uzupe nieniem w trakcie realizacji Robót (budowy). 
 
Rysunki - cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk i wymiary obiektu b cego przedmiotem 
robót. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. źródŁa uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera. Zatwierdzenie 
partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj 
zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w 
sposób ci y spe niaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post pu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od w cicieli i odno nych w adz na 
 
pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez 
Zamawiaj cego i  jest zobowi zany   dostarczyIn ynierowi wymagane dokumenty przed
rozpocz ciem eksploatacji  ród a.    
Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierajraporty z    badaterenowych    i
laboratoryjnych oraz proponowanprzez    siebie    metod wydobycia i   selekcji do

zatwierdzenia In ynierowi.   Wykonawca   ponosi   odpowiedzialnoza   spe nienie   wymaga
ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem 
materia ów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 

 
 
 



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b one potrzebne do Robót, by y zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w ciwo do Robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera. 
 
Miejsca czasowego sk adowania b zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 
 
2.4. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom 
 
Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z Terenu Budowy, 
 

z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych 
robót ni te, dla których zosta y zakupione to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera. 
 
Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj si niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, 
licz c si z jego nie przyj ciem i niezap aceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów 
 
Je li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w 
okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u 
nie mo e by pó niej zmieniany bez zgody In yniera . 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowi zany jest do u ywania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako 
wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiada pod wzgl dem typów i ilo 
ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale 
w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 
 
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym umow . 
 
Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. 
B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do ytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 
 
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po 
akceptacji In yniera, mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania warunków umowy zostan przez In yniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze obci enia na o przy transporcie materia ów/sprz tu na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne pozwolenia od w adz co do przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka 
dym takim przewozie powiadamia In yniera. 
 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania tylko takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako 
wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym umow . 

 
 
 
 



rodki transportu nieodpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci na osie mog by u yte przez Wykonawc pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow oraz za jako zastosowanych materia ów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodno z Dokumentacj Projektow wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami In yniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi 
mie przez In yniera. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostan , je li wymaga tego b dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc na w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . Decyzje In yniera 
dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b oparte na wymaganiach sformu owanych w 
Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier 
uwzgl dni wyniki bada materia ów i Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do 
wiadczenia z przesz ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an kwesti . Polecenia In yniera b 
wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚ CI ROBÓT 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 
 
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za on jako Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol Robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek, bada materia ów 
oraz Robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu 
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 
 
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj stwierdzenie, e roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo s okre lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 
zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie Robót zgodnie z Umow . 
 
Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa legalizacj , 
zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
 
In ynier b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In ynier b dzie przekazywa 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b tak powa ne, e mog wp yn ujemnie na wyniki 
bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci 
gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi Wykonawca. 

 
 
 
 



 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki b pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . In ynier b dzie mie 
zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania 
tych materia ów, które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub 
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
 
Pojemniki do pobierania próbek b dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez In yniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawc do bada wykonywanych przez In yniera b odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In 
yniera . 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo na stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In 
yniera . Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera . 
 
6.5. Raporty z bada 
 
Wykonawca b dzie przekazywa In ynierowi kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, jednak nie pó niej ni w terminie 
okre lonym w programie zapewnienia jako ci. Wyniki bada (kopie) b przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In yniera 
 
Do celów kontroli jako ci i zatwierdzenia In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materia ów. In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie 
ocenia zgodno materia ów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc . 
 
In ynier mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy. Je eli wyniki tych bada wyka , e 
raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z 
Dokumentacj Projektow i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek 
poniesione zostan przez Wykonawc . 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
In ynier mo e dopu ci do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
 
certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 
deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
 
- Polsk Norm lub aprobat techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s obj te 
certyfikacj okre lon w pkt 1. i które spe niaj wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do Robót b dzie 
posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 
 
 
 
 
 
 



Produkty przemys owe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b dostarczone przez Wykonawc In ynierowi. 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj tych wymaga b odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy b dokonywane na bie co i b dotyczy przebiegu Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo 
rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat i 
podpisem Wykonawcy i In yniera. 
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa w szczególno ci: 
 

- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 

- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie  przez  In yniera  programu  zapewnienia  jako ci  i  harmonogramów  robót, 

 
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia In yniera, 

 
- daty zarz dzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj 
cych zakryciu, 
- cz  ciowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je 
przeprowadza , 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy b przed one In ynierowi do ustosunkowania si . 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron umowy i nie 
ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy Robót. 
 
Rejestr Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza si w sposób ci y w jednostkach przyj tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. 
Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru Robót. Powinny by udost pnione na ka de yczenie In yniera. 

 
 
 



Pozosta e dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz w/w, nast puj ce dokumenty: pozwolenie na realizacj 
zadania budowlanego, 
protoko y przekazania Terenu Budowy, 
 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protoko y 
odbioru Robót, 
 
protoko y narad i ustale , 
korespondencj na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy b przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b zawsze dost pne dla In yniera i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj Projektow i ST w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie. 
 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie 
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dne dane zostan poprawione wed ug 
instrukcji In yniera na pi mie. 
 
Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej atno ci na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i In yniera. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
 
Zasady obmiarowania robót zosta y podane oddzielnie dla ka dego etapu robót w szczegó owych specyfikacjach na 
wykonanie i odbiór robót zwi zanych z wykonaniem niniejszego zadania. 
 
Okre lenie ilo ci materia ów nale y obliczy poprzez pomno enie normy zu ycia na okre lon jednostk poprzez t jednostk . 
 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót b 
 
zaakceptowane przez In yniera. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub 
sprz t wymagaj bada atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie przez ca y okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary b przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej 
przerwy w Robotach. 
 
Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si 
przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b wykonywane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru 
Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by do czone w formie oddzielnego za cznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z in ynierem. 

 
 
 
 



 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
 
b) odbiorowi cz  ciowemu, 
 
c) odbiorowi wst pnemu 
d) odbiorowi ko cowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegn zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje In ynier. Gotowo danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, jednak nie pó niej ni w ci gu 3 dni od 
daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera . 
 
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj Projektow , ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz  ciowy 
 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In ynier. 
 
8.3. Odbiór wst pny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca 
kowite zako czenie Robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera. 
Odbioru ostatecznego  Robót dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj cego  w  obecno ci

In yniera i  Wykonawcy. Komisja  odbieraj ca   Roboty  dokona   ich  oceny jako ciowej  na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno ci wykonania 
Robót z Dokumentacj Projektow i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i 
ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania 
 
Robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub Robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacj Projektow i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne 
obiektu oraz bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku 
do wymaga przyj tych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wst pnego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó odbioru ostatecznego robót sporz 
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast 
puj ce dokumenty: 
 

1. Dokumentacj Projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie 
realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne). 
 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposa enia. 



 
 
 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (orygina y). 
 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, 
 

7. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów 
 

8. Opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów za czonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze . 

 
10. Geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopi mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
 powykonawczej.       

12. Instrukcje eksploatacyjne.      
W przypadku gdy wed ug komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b 
 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b zestawione wed ug wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór ko cowy 
 
Odbiór ko cowy polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl 
dnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wst pny Robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Podstaw p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji 
kosztorysu. 
 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw p atno ci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc w danej 
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk 
adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe b obejmowa : - robocizn 

bezpo redni wraz z kosztami, 
- warto zu ytych materia ów wraz z  kosztami zakupu, magazynowania, 

 
- ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 
- warto   pracy sprz tu wraz z kosztami, 

 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT. 
 
 

 
SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych, 
które zostan wykonane w ramach: 
 



Rozbudowa infrastruktury sportowej na kompleksie Orlik w miejscowości Pleśna\ 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót 
ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem. 

 
W zakres tych robót wchodz : 

 
- wykopy przestrzenne, 
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 
 
- wykonanie warstwy filtracyjnej, 
 
- za adowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, wywóz poza teren budowy 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednia normami, wytycznymi i okre leniami 
podanymi w S.00 Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania, ich zgodno dokumentacj projektow . SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIA  Y 
 
2.1. Do wykonania wykopów materia y nie wyst puje 
 
2.2. Grunty do wykonania podk adu 
 

Do wykonania podk adu nale y stosowa pospó ki wirowe - piaskowe. Wymagania dotycz ce pospó ek: 
- uziarnienie do 50 mm, 
 
- czna zawarto   frakcji kamienne] i  wirowej do 50 % 
 
- zawarto   frakcji py owej do 2 % 
- zawarto   cz stek organicznych do 2 % 
 
2.3. Do wykonania podk adu nale y stosowa  piasek zwyk y 
 
2.4. Do zasypywania wykopów mo e by u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez 

zanieczyszcze takich jak ziemia ro linna odpadki materia ów budowlanych itp. 
 
3. SPRZ  T 
 

Roboty mog by wykonywane r cznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne mo na wykonywa przy u yciu dowolnego sprz tu. 

 
4. TRANSPORT 
 

Materia y mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
 

Nale y je umie ci równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. 
Wykopy wg S-01.01.00 
5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi 
 

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow obiektu nale y sprawdzi zgodno rz dnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada geologicznych. 



 
5.1.2. tolerancje wykonywania wykopów 
 

Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm. 
 
5.1.4. Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów: 
 
Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 
Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by usuni ta bezpo rednio 

przed wykonaniem fundamentu 
W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomy a zw aszcza poni ej poziomu projektowanego 

posadowienia nale y porozumie si z Inspektorem Nadzoru celem podj cia odpowiednich decyzji. 
 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu 
 
5.2.1. Wykonawca mo e przyst pi do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.2. Warunki wykonania podk adu pod fundamenty: 
 
1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie; 

Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych; 
 

Uk adanie podk adu nale y prowadzi na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 25 cm; 
Ca kowita grubo wed ug projektu. Powinna to by warstwa sta a na ca ej powierzchni rzutu obiektu: 

 
Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s = 0,9 wed ug próby normalnej 
Proctora; 

 
5.2.3. Warunki wykonania podk adu pod posadzki 
 
1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonaniem posadzki; 
 
2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych; 
3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw ; 
4) Ca kowita grubo podk adu wed ug projektu. Powinna to by warstwa sta a na ca ej powierzchni rzutu obiektu; 
5) Wska nik zag szczenia podk adu nie powinien by mniejszy od Js=0,98 wed ug próby normalnej Proctora. 
 
5.3. Zasypki 
 
5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek 
 

Wykonawca mo e przyst pi do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
 
1. Zasypywanie wykopów powinno by wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót; 
2. Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych i mieci. 
3. Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
 
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r cznych; 
 
- 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi ( abami) lub ci  kimi tarczami 
 
- 0,40 m - przy zag szczeniu urz dzeniami wibracyjnymi.; 
 
4. Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy ni Is = 0,9 wg próby normalnej Proctora; 
5. Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by wykonane w sposób nie powoduj cy uszkodzenia izolacji 

przeciwwilgociowej. 
 
 
6. KONTROLA JAKO  CI ROBÓT 
 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by wykonane zgodnie z normami 
 



6.1. Wykopy 
 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : 
 

- zgodno   wykonania robót z dokumentacj , 
 

- prawid owo   wytyczenie robót w terenie, 
 

- przygotowanie terenu, 
 

- rodzaj i stan gruntu w pod   u, 
 

- wymiary wykopów, 
 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.2. Wykonanie podk adów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie pod   a, 

 
- materia  u yty na podk ad, 

 
- grubo   i równomierno   warstw podk adu, 

 
- sposób i jako   zag szczenia; 

 
6.3. Zasypki 
 

Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 

 
- materia y do zasypki, 

 
- grubo   i równomierno   warstw zasypki, 
- sposób i jako   zag szczenia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi s : roboty 
rozbiórkowe- [m3] wykopy, podk ady i 
nasypy - [m3] zasypki - [m3] 
transport gruntu - [m3] z uwzgl dnieniem odleg ci transportu 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty obj te robotami ziemnymi podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad uj tych w S.00. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓ  OWE 
 

Przydatno gruntów z wykopów do wykonania zasypek okre li Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopów. 
 
11. PRZEPISY ZWI  ZANE 
Przepisy zwi zane:  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne 
PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów. 

PN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
S - 02. 00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi 
zanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zag szczaniem pod a gruntowego pod boiska, które zostan wykonane w 
ramach: 
 
 
Rozbudowa infrastruktury sportowej na kompleksie Orlik w miejscowości Pleśna 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem : koryta i 
wywiezieniem nadmiaru ziemi profilowanie i zag szczanie pod a pod nawierzchnie boisk 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y Nie wyst 

puj . 
 
3. SPRZ  T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj 
cego sprz tu: 
równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci wykonanie koryta i 
profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub p yt 
wibracyjnych. Stosowany sprz t nie mo e spowodowa niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Wywóz ziemi na odleg ustalona przez Wykonawc 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst pienia do robót 



 
 

Wykonawca powinien przyst pi do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a bezpo rednio przed rozpocz 
ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zag szczania pod a, jest mo liwe wy cznie za zgod In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa si ruch budowlany, niezwi zany 
bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 
 

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by wcze niej przygotowane. 
 

Paliki lub szpilki nale y ustawia w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odst pach nie wi kszych ni co 10 metrów. 

 
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s roboty i do 
trudno ci jego odspojenia. 
Koryto mo na wykonywa r cznie, gdy jego szeroko nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad na poszerzeniach 
lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by zaakceptowany przez In yniera. 

 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez In yniera. 

 
5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a 
 

Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze . Po oczyszczeniu 
powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni projektowane rz dne 
pod a. Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchni pod e na g boko zaakceptowan przez In yniera, dowie dodatkowy grunt spe niaj cy 
wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko 
ciowych i zag ci warstw do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1. 

 
Do profilowania pod a nale y stosowa równiarki. ci ty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y kontynuowa do osi 
gni cia wska nika zag szczenia przyj tego zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a 
 

Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by utrzymywane w dobrym stanie. Je eli po wykonaniu robót 
zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast 
do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad 
przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 

 
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na 
przyst pi dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast 
pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw wykona on na w asny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady 
kontroli jako ci robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Szeroko koryta (profilowanego pod a) 

 
 
 



Szeroko koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.2. Równo koryta (profilowanego pod a) 
 

Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy 4-metrow at zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy 4-metrow at . Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm. 

 
6.2.3. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by zgodne z dokumentacj projektow z tolerancj 0,5%. 
 
6.2.4. Rz dne wysoko ciowe 
 

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza +1 cm, -2 cm. 

 
6.2.5. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a) 
 

Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by mniejszy od 
podanego w tablicy 1. 

 
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto stosunku 
wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie powinna by wi 
ksza od 2,2. 

 
Wilgotno w czasie zag szczania nale y bada wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno gruntu pod a powinna by równa 
wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do + 10%. 

 
6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod a) Wszystkie powierzchnie, które 

wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.2 powinny by naprawione przez 
spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 
7. OBIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka 
obmiarowa 

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne. 

 
9. PRZEPISY ZWI ZANE 

 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu PN-/B-06714-17 Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at BN-77/8931-12 
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 

 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
S - 03. 00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW 
 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot OST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi 
zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, które zostan wykonane w ramach: 
 
 
Rozbudowa infrastruktury sportowej na kompleksie Orlik w miejscowości Pleśna 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
pt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj tych OST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudów z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuj OST: 

 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, D-04.04.02 
Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, 

 
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i pó sztywnych [31]. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci 

kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie: 

 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, D-04.04.02 
Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIA  Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 
 
- Piasek zwykły  
 
- Kruszywo kamienne 31,5-63 mm gr. 10 cm 
 
- Kruszywo amane frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm 
- Mia  kamienny 0,4 mm gr. 4 cm 
 
2.3. Wymagania dla materia ów 2.3.2. 
W ciwo ci kruszywa 

Kruszywa powinny spe nia wymagania okre lone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 

 
 



 



      Wymagania          
      Kruszywa  Kruszywa  el    

Lp. Wyszczególnienie    naturalne  amane      Badania 

 ciwo ci    Podbudowa         wed ug 
      zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomoc-  
      nicza nicza  nicza nicza  nicza nicza   
1 Zawarto ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od   2 od 2 PN-B-06714 

 ni  0,075 mm, % (m/m)  do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12  -15 [3] 
2 Zawarto nadziarna, % 5  10  5  10  5 10  PN-B-06714 

 (m/m), nie wi cej ni              -15 [3] 
3 Zawarto   ziarn 35  45  35  40  - -  PN-B-06714 

 nieforemnych               -16 [4] 

 %(m/m), nie wi cej ni              
4 Zawarto zanieczyszcze           PN-B-04481 [1] 

 organicznych,  %(m/m), nie 1  1  1  1  1 1   

 wi cej ni                 
5 Wska nik piaskowy po od 30 od 30 od 30 od 30   BN-64/8931 

 pi cio-krotnym  zag szczeniu do 70 do 70 do 70 do 70 - -  -01 [26] 
 metod   I  lub  II  wg  PN-B-             

 04481, %                 
6 cieralnow  b bnie  Los             

 Angeles                 
 a)   cieralnoca kowita  po 35  45  35  50  40 50  PN-B-06714 
 pe nej  liczbie  obrotów, nie           -42 [12] 
 wi cej ni     30  40  30  35  30 35   
 b)   cieralno    cz  ciowa  po             
 1/5  pe nej  liczby  obrotów,             
 nie wi cej ni                
7 Nasi kliwo  ,  %(m/m),  nie 2,5  4  3  5  6 8  PN-B-06714 

 wi cej ni                -18 [6] 
8 Mrozoodporno  ,  ubytek           PN-B-06714 

 masy po 25 cyklach zamra a- 5  10  5  10  5 10  -19 [7] 

 nia, %(m/m), nie wi cej ni             
9 Rozpad krzemianowy i  ela-            PN-B-06714 

 zawy   cznie,  %  (m/m),  nie -  -  -  -  1 3  -37 [10] 
 wi cej ni                PN-B-06714 

                 -39 [11] 
10 Zawartozwi zków  siarki            PN-B-06714 

 w   przeliczeniu na SO3, 1  1  1  1  2 4  -28 [9] 

 %(m/m), nie wi cej ni              
11 Wska nik   no no ci   wno             

 mieszanki kruszywa, %, nie            
 mniejszy ni :    80  60  80  60  80 60  PN-S-06102 
 a)  przy  zag szczeniu  IS 120  -  120  -  120 -  [21] 
 1,00                 
 b)  przy  zag szczeniu  IS             

 1,03                 
 
 

3. SPRZ T 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprz t do wykonania robót 
 



Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza si mo 
liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce 
wod . Mieszarki powinny zapewni wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej, równiarek albo uk 
adarek do rozk adania mieszanki, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W 
miejscach trudno dost pnych powinny by stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce 
wibracyjne. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów 
 

Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
Transport cementu powinien odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozosta ych materia ów powinien 
odbywa si zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie pod a 
 

Pod e pod podbudow powinno spe nia wymagania okre lone w ST „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a” 
i „Roboty ziemne”. 

 
Podbudowa powinna by u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do podbudowy. Paliki 
lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by wcze niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny 
by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach 
nie wi kszych ni co 10 m. 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 

Mieszank kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza w mieszarkach gwarantuj 
cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by 
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki 
 

Mieszanka kruszywa powinna by rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo po zag 
szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza 20 cm po zag 
szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych 
wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si z wi cej ni jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by 
wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka 
dej nast pnej warstwy mo e nast pi po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera. 

 
Wilgotno mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia nadmiernie nawilgocony, powinien zosta osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka 
powinna 

 
 
 



by zwil ona okre lon ilo ci wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno mieszanki kruszywa jest wy sza 
od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank nale y osuszy . Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] 
powinien odpowiada przyj temu poziomowi wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, 1p. 11. 

 
5.5. Odcinek próbny 
 

Je eli w SST przewidziano konieczno wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót, 
Wykonawca powinien wykona odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia  czy sprz t  budowlany do mieszania,  rozk adania  i zag szczania  kruszywa jest 

 
ciwy, 

 
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci warstwy po zag 
szczeniu, 
okre lenia liczby przej sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u takich materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania i zag szczania, 
jakie b stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi od 400 do 800 m2. 

 
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera. 

 
Wykonawca mo e przyst pi do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In yniera. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
 

Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by utrzymywana w dobrym stanie. Je eli 
Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod In yniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obowi zany 
naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego 
utrzymania podbudowy obci a Wykonawc robót. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady 
kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawi wyniki tych bada In ynierowi w celu akceptacji materia ów. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Cz stotliwo   oraz zakres bada  i pomiarów 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 

Uziarnienie mieszanki powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera w sposób losowy, 
z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada powinny by na bie co przekazywane In ynierowi. 

 
6.3.3. Wilgotno mieszanki 
 

Wilgotno mieszanki powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda II), z tolerancj +10% -20%. 
Wilgotno nale y okre li wed ug PN-B-06714-17 [5]. 

 
6.3.4. Zag szczenie podbudowy 
 

Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa si a do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia. 
 

Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza wed ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci p ytowych, wg 
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni raz na 5000 m2, lub wed ug zalece In yniera. 

 
 
 



6.3.5. W ciwo ci kruszywa 
 

Badania kruszywa powinny obejmowa ocen wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2. Próbki do bada pe nych 
powinny by pobierane przez Wykonawc w sposób losowy w obecno ci In yniera. 

 
6.4. Podbudowy 

 
6.4.1. Szeroko   podbudowy 

Szeroko podbudowy nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm, -5 cm. 
 

Na jezdniach bez kraw ników szeroko podbudowy powinna by wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co najmniej 
25 cm lub o warto wskazan w dokumentacji projektowej. 

 
 
6.4.3. Równo   podbudowy 
 

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at . Nierówno ci 
podbudowy nie mog przekracza : 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by zgodne z dokumentacj projektow , z tolerancj 0,5 %. 
 
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy 
 

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza + 1 cm, -
2 cm. 

 
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod   a 
 

podbudowy w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni 5 cm. 
 
6.4.7. Grubo   podbudowy i ulepszonego pod   a 
 

Grubo   podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : 
 

- dla podbudowy zasadniczej 10%, 
 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niew   ciwe cechy geometryczne podbudowy 
 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj wi ksze odchylenia od okre lonych w punkcie 6.4 powinny by 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. 
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Je eli szeroko podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na 
pe grubo do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie. 

 
6.5.2. Niew   ciwa grubo   podbudowy 
 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw podbudowy. 
Powierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni g boko , zgodnie z 
decyzj In yniera, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone. 

 
 
 
 



Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci 
warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 
6.5.3. Niew   ciwa no no   podbudowy 
 

Je eli no no podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do 
zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy 
wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc podbudowy. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA P ATNO  CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 

PN-B-04481 PN-B-06714-
17 PN-B-06714-18 PN-B-
11111 
PN-B-11112 
PN-B-11113 
PN-B-19701 
PN-B-23006 
PN-B-32250 
BN-88/6731-08 
BN-84/6774-02 
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 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci 

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

Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych Kruszywa mineralne. 
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek Cement. Cement powszechnego u 
ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci Kruszywo do betonu lekkiego 

Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw Cement. 
Transport i przechowywanie 

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
S - 04. 00.00 OBRZEŻA BETONOWE 
 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem  betonowego obrzeża 
które zostaną wykonane w ramach: 
 
 
Rozbudowa infrastruktury sportowej na kompleksie Orlik w miejscowości Pleśna 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych: Obrze a betonowe z 
wykonaniem aw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 
1.4.1. Obrze a chodnikowe - belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od 

terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Stosowane materia y 
 
2.2.2. Obrze a trawnikowe betonowe 6x30x100 cm  
2.2.3. Materia y na  aw  i do zaprawy 
 

wir do wykonania awy powinien odpowiada wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6]. 

 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne”. 3.2. Sprz t do 
ustawiania obrze y 

Roboty wykonuje si r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport obrze y betonowych 

 
 



 



Betonowe obrze a chodnikowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez beton 
wytrzyma ci minimum 0,7 wytrzyma ci projektowanej. Obrze a powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem 
si i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 
4.3. Transport pozosta ych materia ów 
 

Transport pozosta ych materia ów podano w OST D-08.01.01 „Krawniki betonowe”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
 

Koryto pod podsypk ( aw ) nale y wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 

 
5.3. podsypka (Ława) 
 

Pod e pod ustawienie obrze a mo e stanowi rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka awa) ze wiru lub piasku, o 
grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Podsypk aw ) wykonuje si przez zasypanie koryta wirem lub 
piaskiem i zag szczenie z polewaniem wod . 

 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych 
 

Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia na wykonanym pod u w miejscu i ze wiat em (odleg ci górnej 
powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 
Zewn trzna ciana obrze a powinna by obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekracza szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni je piaskiem lub zapraw cementowo-piaskow w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci i zmy wod . Spoiny musz by wype nione ca kowicie na pe g boko . 

 
6. KONTROLA JAKO  CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materia ów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada In ynierowi do akceptacji. 

 
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodze wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo 
ci i g boko ci uszkodze nale y wykona za pomoc przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci do 1 mm, zgodnie 
z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi z dok adno ci do 1 mm przy u yciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 
i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si przez przy enie townika do badanego naro a i 

zmierzenia odchy ek z dok adno ci do 1 mm. 
Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa wszystkie w ciwo ci okre lone w normach podanych dla 
odpowiednich materia ów wymienionych w pkt 2. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
 
 



7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 

- wykonane koryto, 
 

- wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA P  ATNO  CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego: 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwyk y 
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.   wir i 
 mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania 
 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Kraw niki i obrze a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
S - 05. 00.00 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE 
 
1. WST  P 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych bieżni, które zostaną wykonane w ramach: 
 
Rozbudowa infrastruktury sportowej na kompleksie Orlik w miejscowości Pleśna 
 
 
1.2. Zakres stosowania 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z : 
 

- wykonanie nawierzchni  na bieżni 
 
l .4. Okre lenia podstawowe 
 

Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne" 

 
2. MATERIA  Y 
 
 
Nawierzchnia sportowa  
Podkład : 
Elastyczna bezspoinowa warstwa podkładowa o grubości 35 mm wykonana jest z mieszaniny granulatu 
gumowego SBR, płukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1 - 5 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym. 
Układana maszynowo za pomocą układarki do mas poliuretanowych. Przepuszczalna dla wody. Charakteryzuje 
się wysoką elastycznością i dobrym tłumieniem energii udarowej. Niweluje wszelkie nierówności podbudowy. 
Stanowi podkład pod właściwe poliuretanowe nawierzchnie zewnętrzne. 
 



Nawierzchnia : 
Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowo-gumowa, przepuszczalna dla wody. 
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:  
- górna warstwa typu ELTAN N składająca się z warstwy zewnętrznej użytkowej 
grubości 2mm w postaci natrysku 
- warstwa pośrednia elastyczna grubości 10mm w postaci granulatu EPDM, naniesionego metodą ciśnieniową 
Kolorystyka wg projektu zagospodarowania. 
Wymagania dla nawierzchni: badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie 
sportowe np. Labosport. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. Atest 
PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 
wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te 
nawierzchnie. 
Na nawierzchnie nanoszone będą linie wydzielające poszczególne tory specjalistyczną farba poliuretanowa. 
Nawierzchnia powinna mieć jednakowa grubość oraz posiadać jednorodną fakturę,  kolor ceglany w strefie toru 
oraz kolor szary w strefie bezpieczeństwa. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą 
elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona 
do wykonania na terenie budowy. 
 
3. SPRZ  T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STO „Wymagania ogólne" . 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
6. KONTROLA JAKO  CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STO „Wymagania ogólne" 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
9. PODSTAWA P  ATNO  CI 
 
9. l. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
10. Normy i dokumenty zwi zane 
 

- Atesty PZH 
 

- Instrukcje producentów 



 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
S - 06. 00.00 OGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ 

 
1. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJA  
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania ogrodzenia wokół boiska 
wielofunkcyjnego podczas realizacja zadania pn.  
 
Rozbudowa infrastruktury sportowej na kompleksie Orlik w miejscowości Pleśna 
 
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:  
a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.  
b) Osadzenie słupków w stopach betonowych 
c) Montaż siatki stalowej ocynkowanej  
d) Montaż i regulacja skrzydeł furtek.  
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT  
2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami przedstawiciela Inwestora.  
2.2. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbędne uzgodnienia z 
użytkownikiem.  
 
3. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  
a) Stopy betonowe beton 
b) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubości minimum 3 mm  o wymiarach oczek nie 
większych niż 50 x 50 mm do . Szerokość siatki 2,0 m.  
c) Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu min. 3,5 mm,  
d) Pręty napinające splot siatki. Pręty o średnicy 8 mm i długości 2.0 m, ze stali ocynkowanej.  
e) Napinacze drutu naciągowego -stalowe, ocynkowane  
f) Słupki stalowe wykonane z kształtowników stalowych rury ocynkowanej. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego 
systemu montażu w stopie. Każdy słupek będzie wyposażony w napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z 
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego. 
g) Słupki pośrednie co 3 m, wykonane z kształtowników stalowych. Wysokość słupka i zakończenie j.w. 
h) Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z kształtowników stalowych. Wysokość słupka i zakończenie j.w.  
j) 2 furtki o szerokości 1,20 m i wysokości 2,0 m z siatki stalowej ocynkowanej w ramach stalowych (rozstaw prętów siatki maks. 
60 mm), na gotowych słupkach. 
 
 
 
4. SPRZĘT  
Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi 
stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, 
ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 
 
5. TRANSPORT  
5.1 Wymagania ogólne  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad 
kodeksu drogowego.  
5.2. Wymagania szczegółowe: 
a) Siatkę metalową i słupki należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  
b) Słupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed 
mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duże odległości, materiał należy dowozić partiami na zaplanowany odcinek 
ogrodzenia.  
c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 



6. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne". 
 
 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady  
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  
a) zgodności z dokumentacja i przepisami,  
b) poprawnego montażu,  
c) kompletności wyposażenia.  
7.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je 
Wykonawcy w celu akceptacji.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) 
należą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknięte.  
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w 
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
e) poprawność ustawienia słupków,  
7.4. Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia  
a) wysokość ogrodzenia, 
b) naprężenie siatki, 
c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
d) sprawdzenie osiowości montażu bramy. 
7.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez zamawiającego odrzucone i 
niedopuszczone do zastosowania.  
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy.  
 
8. OBMIAR ROBÓT  
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z zapisem w Warunkach 
Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót podlegają:  

 wykonanie ogrodzenia z siatki,  
 wykonanie bram i furtek,  

 
10. PŁATNOŚCI  
Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). 
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace towarzyszące: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robót, 
 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,  
 dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,  
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jeśli konieczne,  
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
 uporządkowanie placu budowy po robotach  
 demontaż ogrodzenia panelowego wraz przetransportowaniem do miejsca inwestycji 
 oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejsza ST 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń  
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu  
. 



 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
S - 07. 00.00 OŚWIETLENIE TERENU 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych ze 
stawianiem słupów , montażem opraw oświetlenia zewnętrznego w ramach: 
 
Rozbudowa infrastruktury sportowej na kompleksie Orlik w miejscowości Pleśna 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jwk pt .1.1 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót obejmujących wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu montaŜ słupów oświetleniowych wraz z podłączeniem opraw 
 
1.3.1. MONTAŻ FUNDAMENTÓW 
 
1.6. MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla konkretnego 

fundamentu, podanymi przez producenta. 
 
1.7. Fundament powinien by ć ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zagęszczonego Ŝwiru. 
 
1.8. Przed jego zasypaniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i 

poziom górnej powierzchni. 
 
1.9. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamen tu 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. 

 
3. W fazie montaŜu naleŜy zabezpieczyć elementy mocujące słupy przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz korozją 
 
4. Po wykonaniu fundamentu dla ko ńcowych słupów w linii naleŜy w jego pobliŜu wykonać uziomy szpilkowe 

długości 6 m, pogrąŜane w gruncie odcinkami po 1,5 m. 
 
1.3..2. MONTAŻ SŁUPÓW 
 
 
- Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa. 
 
- Słupy naleŜy ustawiać tak, aby dostęp do tabliczek nie był utrudniony 



- Słupki niskie montowa ć ręcznie z zachowaniem zasad określonych przez dostawcę. 
 
1.3..3. MONTAŻ OPRAW l POŁ ĄCZENIA ELEKTRYCZNE SŁUPÓW 
 
4. Ka Ŝdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej 

działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). NaleŜy równie Ŝ sprawdzić jej 
ukompletowanie. 

 
5. Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilaj ących do słupów i 
wysięgników typ: 
 

YDY 3x2,5 oddzielnie do kaŜdej z opraw . 
 
6. Oprawy naleŜy mocować w sposób wskazany przez producenta opraw, po 

wprowadzeniu do nich przewodóv zasilaj ących i ustawieniu ich w połoŜenie pracy. 
 
5. Oprawy powinny by ć mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatr u dla II i III strefy wiatrowej. 
6. Ka Ŝdej z opraw powinno odpowiadać osobne zabezpieczenia. 
 
7. Zacisk PE tabliczek bezpiecznikowych ostatnich w linii słupów naleŜy przyłączyć za pomocą 

DYŜolO d<uziomów szpilkowych. 
 
8. Kable zasilaj ące i w/w połączenie wprowadzić do słupa przez otwór w fundamencie. 
 
 
 OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
 
9. O świetlenie boiska wykonane będzie za pomocą opraw typowych zewnętrznych 
 
• Mocowanie masztów i słupów do fundamentu śrubowe. Po dokonaniu mocowań śruby 

zabezpieczyć przed korozją wg wskazań dostawcy. 
 
5.1.3. Kabel zasilaj ący wprowadzić do słupa przez otwory w fundamencie. 
5.1.4. Na słupie naleŜy umieścić nr zgodny ze schematem i planem. 
 
5.1.5. Poł ączenia wewnętrzne masztu lub słupa, pomiędzy oprawą a tabliczką bezpiecznikową 
wykonać przewodem 
 

DY2.5. Izolacja śył przewodów i kabli powinny odpowiada ć kolorom zgodnym z pn. 
 
5.1.6. Izolacj ę w kolorze Ŝół tozielonym moŜna stosować wyłącznie w instalacjach związanych z 
ochrona od poraŜeń 
 
5.1.7. Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych poł ączone z instalacją ochronno-wyrónawcz ą. 
5.1.8. Lokalizacja masztów i słupów wg. zał  ącznika graficznego do protokołu ZUD. 
 
6) Określenia podstawowe 
 
4. Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w 
gruncie, słuŜąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na 
określonej wysokości. 
 
5. Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i 
przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła 
zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 
 
6. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
 
7. Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do 
przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować nad i pod 
ziemią. 



 
8. Fundament - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do 
utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 
 
 
9. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części 
 
przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w 
warunkach zakłóceniowych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały podstawowe 
 
Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oświetlenia wg. niniejszej SST są: 
 
- Słup stalowy  na fundamentach prefabrykowanych, -2szt 
 
- Oprawy oświetlenia zewnętrznego typowe 
 
 
2.2. Materiały budowlane 
2.2.1. Cement 
 
Do wykonania ustojów betonowych pod słupy o świetleniowe 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 moŜe być równie Ŝ dostarczany luzem i przechowywany w silosach. 
2.2.2. Piasek 
 
Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania ustojów pod słupy 
oświetleniowe powinien spełniać wymagania BN--87/6774-04. 
 
2.2.3.świr 
 
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe naleŜy stosować Ŝwir odpowiadający BN-
66/6774-01. 
 
2.2.4. 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. 
 
2.2.5. Kit uszczelniający 
 
Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem 
osłonowym moŜna stosować wszelkie rodzaje kitów spełniaj ące 
wymagania BN-80/3112-28. 
 
2.3. Elementy gotowe iformacje 
ogólne 2.3.1. Słupy 
prefabrykowane 
 
Zaleca się stosowanie słupów prefabrykowanych o wymiarach pod anych w 
dokumentacji lub innych wg. atestowanych obliczeń. Słupy powinny być 



wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzględniającej parametry 
wytrzymałościowe i warunki, w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania 
dotyczące fundamentów okre ślone są w PN-80/B-03322. 
 
W zaleŜności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wó d gruntowych, naleŜy wykonać 
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji 
budowlanych". Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym 
 
podłoŜu na przekładkach z drewna 
sosnowego. 2.3.2. źródła światła i oprawy 
 
Dla oświetlenia drogowego naleŜy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-
06305 i podanych w 
 

dokumentacji projektowej. 
Oprawy powinny być 
przechowywane w 

 
pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej niŜ -5oC i wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach 
zgodnych z PN-86/O-79100. 
2.3.3. Wysięgniki 
 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wysięgniki naleŜy wykonywać z rur stalowych bez szwu o znaku R35 i 
średnicy zewnętrznej 60,3-76,1 mm. Grubość ścianki rury nie powinna 
przekraczać 8 mm. 
 
Ramię wysięgnika powinno być nachylone od poziomu pod kątem zgodnym z dokumentacją projektową 
i mieć długość w niej określoną. Wysięgniki powinny być 
 
dostosowane do opraw i słupów o świetleniowych uŜywanych do 
oświetlania dróg. 
 
Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami z zewnątrz i 
wewnątrz rur. Składować wysięgniki na Placu Budowy w miejscu suchym i 
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem Stopień zagęszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-
72/8932-01. 
 
2.3.4. Kapturek osłonowy 
 
Kapturek osłonowy naleŜy wykonać zgodnie z typową 
dokumentacją projektową dla konkretnego wysięgnika 
i typowego słupa oświetleniowego . 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1. Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakością 
Robót: 
 
7. samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem, 
8. Ŝurawia samochodowego, 
9. wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem śr. 70 cm, 
10. spawarki transformatorowej do 500 A, 
 
4. TRANSPORT 
 
6.4. Do transportu materiałów naleŜy uŜyć następujących środków transportowych: - 
samochodu skrzyniowego, 
 
- samochodu dostawczego, 



- samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem, 
 
6.5. Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
 
ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórców dla poszczególnych elementów. 
 
5. WYKONAIROBÓT 
5.1. Wykopy pod 
fundamenty 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowi ązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 
 
warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemn ych powinna być 
dobrana w zaleŜności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz 
rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sił 
 
wykonywanie wykopów w ąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i 
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom 
BN-83/8836-02. 
 
Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu Wiertnicy 
na podwoziu samochodowym. 
 
W obu przypadkach wykopy powinny być wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i 
zgodnie z 
 
PN-68/B-06050. 
5.2. MontaŜ słupów prefabrykowanych 
 
Wykonanie i montaz słupów zgodnie z wytycznymi wyko nania montaŜu 
dla konkretnego słupa. Fundament prefabrykowany powinien być 
ustawiany przy pomocy dźwigu na 10 cm 
 
Warstwie betonu B10 spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego 
Ŝwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. 
 
Przed zasypaniem fundamentu naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, 
stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek słupów i fundamentów. 
 
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną 
tolerancją 
 
rzędnej posadowienia ±2cm. Ustawienie słupa w planie p owinno być wykonane z dokładnością ±10 cm. 
Wykop naleŜy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20 cm. 
 
5.3. MontaŜ wysięgników 
 
Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i 
samochodu z balkonem. Część pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do oporu w 
rurą znajdującą się w górnej cz ęści 
 
słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie naleŜy unieruchomić go śrubami 
znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy 
obciąŜeniu go oprawą lub cięŜarem równym cięŜarowi oprawy. 
 
Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90o z dokładnością ±2 stopnie do osi jezdni Lub 
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 
 
NaleŜy dąŜyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały si ę w jednej 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni o świetlanej jezdni. 
 



5.4. MontaŜ opraw 
 
MontaŜ opraw na wysięgnikach naleŜy wykonać przy pomocy 
samochodu z balkonem. KaŜdą oprawę przed zamontowaniem 
naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzanie 
zaświecenia się lampy). 
 
Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilaj ących do 
słupów i wysi ęgników. NaleŜy stosować przewody pojedyncze o izolacji 
wzmocnionej z śyłami miedzianymi o 
 
Przekroju śyły nie mniejszej niŜ 2.5 mm2. Ilość przewodów zaleŜna jest od ilości 
opraw Od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpieczników sieciowych do kaŜdej 
oprawy naleŜy prowadzić po trzy przewody. Oprawy naleŜy mocować na 
wysięgnikach i głowicach masztów w sposób 
 
wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich 
przewodów zasilaj ących i ustawieniu ich w połoŜenie pracy. Oprawy 
powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie 
 
zmieniały swego połoŜenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiat ru dla II i III strefy 
wiatrowej. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
 
6.1. Wykopy pod fundamenty 
 
Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po ustawieniu słupów lub 
wykonaniu ustojów, sprawdzeniu podlega s topień zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru ziemi. 
6.2. Słupy i ustoje 
 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wygl ądu 
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: 
8. dokładności ustawienia pionowego słupów, 
9. prawidłowości ustawienia opraw względem osi jezdni, 
10. jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy, 
11. jakości połączeń śrubowych latarń i opraw, 
 
12. stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich 
elementów. 6.3. Instalacja przeciwporaŜeniowa 
 
Po wykonaniu instalacji i ochrony naleŜy wykonać pomiary ich rezystancji.. 
 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej naleŜy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla 
stwierdzenia skuteczności ochrony. 
 
Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporaŜeniowej. 
 
6.4. 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 mog ących 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 

natęzenia oświetlenia naleŜy wykonywać za pomocą 
 
luksomierza wyposaŜonego w urządzenie do korekcji kątowej a element światloczuły 
powinien posiadać urządzenia umoŜliwiające dokładne poziomowanie podczas 
pomiaru. 
Pomiary przeprowadzać dla punktów zgodnie z PN-76/E-02032. 
 
7. Obmiar Robót 
 
7.1. Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw jest 1 sztuka. 7.2. Projektowana 
liczba jednostek obmiarowych winna być zgodna z dokumentacją projektową. 
 
8. Odbiór Robót 
 
8.1. Przy przekazywaniu oświetlenia drogowego do eksploatacji 
Wykonawca zobowiązany jestdostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
 
- aktualną powykonawczą dokumentację projektową, - 
geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
 
- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczno ści zerowania 
zastosowanej ochrony przeciwporaŜeniowej protokół odbioru Robót. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Cena wykonania Robót obejmuje: 
9. roboty przygotowawcze, 
10. oznakowanie robót, 
11. wykopy punktowe i liniowe, 
12. zdemontowanie elementów o świetlenia, 
13. wykonanie montaŜu słupów 
14. montaŜ kabli, 
15. montaŜ wysięgników 
16. montaŜ opraw, 
17. podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
18. odtworzenie nawierzchni. 
19. wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej. 
 
10. Przepisy związane 
11. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 
 
12. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
 
13. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
 
14. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV. 
 
4. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
 
5. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 
 
6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy. 
 
7. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów i kabli. 
 
8. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 



 
9. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i 
projektowanie. 
 
10. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
12. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
13. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜenia 
mechaniczne. Wymagania i badania. 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
S - 08. 00.00 NAWIERZCHNIE Z PŁYT CHODNIKOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych w 
ramach realizacji  

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem chodnika: 
 
 
1.2. z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.3. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
 
1.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 
2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja 

 
2.2.1. Rodzaje 



 
W zaleŜności od wymiarów i kształtu, rozróŜnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych 

betonowych: 
 
A - płyta normalna kwadratowa, B - 
płyta połówkowa, 
C - płyta infuła, 
D - płyta naroŜnikowa ścięta, 
E - płyta naroŜnikowa kwadratowa. 

 
2.2.2. Odmiany 

 
W zaleŜności od technologii produkcji płyty rozróŜnia się odmiany: płyta 

jednowarstwowa - 1, 
płyta dwuwarstwowa - 2. 

 
2.2.3. Gatunki 

 
W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 

rozróŜnia się gatunki płyt: 
- gatunek I - G1, 
- gatunek II - G2. 

 
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i 

BN-80/6775-03/03 [8]. 
 

Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej (1) o 
wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I: 

Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8]. 
 

Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie naraŜonej na ścieranie powinna mieć podany w 
sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych 

 

Rodzaje Dopuszczalne odchyłki, mm 
Wymiaru Gatunek I  Gatunek II 

    
    

a, b, c, d, h  2   3 
    
 
2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych 

podano w tablicy 2. 
 

      

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

 Dopuszczalna wielkość 
  

wad i uszkodzeń     
 Płyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2 
    
    

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi, mm 2 3 
      

Szczerby i ograniczających powierzchnie 
niedopuszczalne 

uszkodzenia 
 

górne (ścieralne), mm    



krawędzi i naroŜy     
     

  ograniczających pozostałe   
  powierzchnie:    

  - liczba max  2 2 

  - długość, mm, max 20 40 

  - głębokość, mm, max 6 10 
      
 
2.2.5. Składowanie 

 
Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku 

sobie, na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, 
odmian i gatunków. Płyty naleŜy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie 
przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

 
2.2.6. Beton i jego składniki 

 
2.2.6.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych 

 
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych naleŜy stosować beton 

klasy B 25 i B 30. 
 

W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana 
z betonu klasy B 30. 

 
2.2.6.2. Cement 

 
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych naleŜy stosować cement portlandzki klasy nie 

niŜszej niŜ „32,5” wg PN-B-19701 [4]. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

 
2.2.6.3. Kruszywo do betonu 

 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2]. 

 
2.2.6.4. Woda 

 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 

[5]. 
 



 
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 

Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom 
PN-B-19701 [4]. 
 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711 [1]. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 
[5]. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodników 
 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
 
1.4. betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 
1.5. wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport płyt chodnikowych 
 

Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 

Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa 
nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej płyty. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 

Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych betonowych, podano w 
SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 4.3. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Koryto pod chodnik 
 

Koryto wykonane w podłoŜu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie moŜe być mniejszy od 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Podsypka 
 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.4. Warstwa odsączająca 
 

JeŜeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to jej wykonanie powinno 
być zgodne z warunkami określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 
 
5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 



 
Płyty przy krawęŜnikach naleŜy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyŜej górnej krawędzi 

krawęŜnika. 
 

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte naleŜy układać w jednym poziomie, 
regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
 

Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego naleŜy zalać zaprawą cementowo-
piaskową. 
 

Płyty naleŜy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 
 

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m naleŜy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być 
przycinane. 
 

Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy uŜyciu trójkątów 
lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować naleŜy do szerokości chodnika i 
promienia łuku. 
 
5.6. Spoiny 
 

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach nie powinna być 
większa niŜ 3 cm. 
 

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty lub wypełnione 
zaprawą cementowo-piaskową. 

 
 
5.7. Pielęgnacja chodnika 
 

Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, naleŜy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. 
Piasek naleŜy zwilŜyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do budowy 
chodnika i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.2.1. Badania płyt chodnikowych 
 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów 
wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Pozostałe badania płyt chodnikowych naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03 [8]. 
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 
 

Sprawdzenie podłoŜa 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 powyŜej 3 m: ± 2 cm, 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą 
przekraczać ± 1 cm. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST. 

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać naleŜy w następujący sposób: na kaŜde 200 m2 chodnika z płyt 
betonowych naleŜy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
 

Sprawdzenie równości przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
 

Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 
± 0,3%. 
 
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 

Sprawdzenie równoległości spoin naleŜy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuŜ spoin i przymiaru 
z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 
 
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje: 



1.3.2. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 
1.3.3. dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 
1.3.4. rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
 
1.3.5. ułoŜenie płyt, 
 
1.3.6. wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 
 
1.3.7. pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
 
1.3.8. przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
zwykłego 
 

 
1.4.3. PN-B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
5) PN-B-19701Cement.  Cement  powszechnego  uŜytku.  Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
1 BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie 
2 BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane   z  betonu.   Elementy 

 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

1.4.4. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty  budowlane   z  betonu.   Elementy 
 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
S – 08. 00.00 TRYBUNA STALOWO-ALUMINIOWA 
 
Roboty dotyczące trybuny : 
Trybuny powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13200 1-5, muszą posiadać wszelkie wymagane przepisami atesty i 
dopuszczenia do użytkowania, Zgodność z obowiązującymi normami europejskimi w zakresie obciążeń konstrukcji. Zgodność z 
wytycznymi krajowymi w zakresie wymogów ppoż. 
 Konstrukcja : 
Konstrukcja trybun stalowo-aluminiowa. Wszystkie elementy konstrukcji cynkowane ogniowo. 
Podesty wykonane z  krat wema, oczko 30x30 mm, grubość podłogi 21 mm. 
Konstrukcja stalowa montowanych trybun sportowych musi być wykonana w sposób bezpieczny dla użytkowników, funkcjonalny 
i trwały. Obciążenia konstrukcyjne winny być rozłożone równomiernie zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi zaleconymi przez 
producenta trybuny. Podział na sektory i grupy widzów zostaną ustalone na etapie wykonawczym. Zamocowania konstrukcji 
trybuny do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta. Elementy stalowe powinny posiadać atesty hutnicze producenta oraz 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Stal również powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – 90/B – 03200 - 
Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 
Siedziska : 
Siedziska indywidualne wykonane z polipropylenu. Siedziska kubełkowe na trybunach muszą posiadać wysokie parametry 
wytrzymałościowe oraz posiadać odporność na warunki atmosferyczne. Siedziska kubełkowe z oparciem o wysokości min. 30 cm 
mierząc od siedziska w kolorze ustalonym przez inwestora barwione w masie. Siedziska w środkowej części musza posiadać 
otwory na odpływ wody opadowej. Wykonane z tworzywa poliamidowego atestowanego lub równoważnego materiału o nie 
gorszych parametrach wytrzymałościowych. Siedziska muszą mieć między sobą zachowany stały odstęp.  Materiały stalowe 
ocynkowane muszą być zabezpieczone przed korozją. 
 
Balustrada 
Balustrady boczne i tylnie, wykonane zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla trybun 
 

 


