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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA- STO

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZE STWA , OCHRONY ,KONTROLI
I ODBIORU

1. WST P
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO ) s wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z „Modernizacja infrastruktury sportowej w
Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Ko cierzynie polegaj ca na przebudowie boiska sportowego
obejmuj cego cz lekkoatletyczn : bie nia 60 m, skocznia do skoku wzwy , skocznia do
skoku w dal, rzutnia pchni cia kul ”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)

1.4. Okre lenia podstawowe
Ilekro w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie :
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a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b) budowl stanowi c cało

techniczno-u ytkow wraz z instalacjami i urz dzeniami,

c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – nale y przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z
gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nalezy przez to rozumie budynek wolno stoj cy
albo budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, słu cy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln

cało , w którym dopuszcza si

wydzielenie nie wi cej ni dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
u ytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczaj cej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – nale y przez to rozumie ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stoj ce instalacje przemysłowe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz dze ) oraz

fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci
przedmiotów składaj cych si na cało

u ytkow .

1.4.5. obiekcie małej architektury – nale y przez to rozumie

niewielkie obiekty, a w

szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe słu ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki,
drabinki, mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie

obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwało ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie
poł czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – nale y przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym
miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – nale y przez to rozumie budow , a tak e prace polegaj ce na
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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1.4.9. remoncie – nale y przez to rozumie wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym
robót
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej
konserwacji.
1.4.10. urz dzeniach budowlanych – nale y przez to rozumie urz dzenia techniczne zwi zane z
obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo

u ytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przył cza i urz dzenia instalacyjne, w tym słu ce oczyszczaniu lub
gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.
1.4.11. terenie budowy – nale y przez to rozumie przestrze , w której prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urz dzenia zaplecza budowy.
1.4.12. dokumentacji budowy – nale y przez to rozumie

pozwolenie na budow

wraz z

zał czonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz ciowych i ko cowych, w
miar
potrzeby, rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi k obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metod montazu – tak e dziennik monta u.
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – nale y przez to rozumie

dokumentacj

budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.14. terenie zamkni tym – nale y przez to rozumie teren zamkni ty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b d cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji
oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze zło a, b d cy w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej – nale y przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu,
stwierdzaj c jego przydatno

do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym – nale y przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł czeniu stanowi cym integraln

cało

u ytkow .
1.4.17. drodze tymczasowej (monta owej) – nale y przez to rozumie

drog

specjalnie

przygotowan , przeznaczon do ruchu pojazdów obsługuj cych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzian do usuni cia po ich zako czeniu.
1.4.18. dzienniku budowy – nale y przez to rozumie dziennik wydany przez wła ciwy organ
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zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarze i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosz ca ustawow odpowiedzialno

za prowadzon budow .

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – nale y przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okre lone w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj ca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie c kontrol jako ci i ilo ci
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze technicznych, jak równie przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako

ich wykonania oraz za ich zgodno

z

dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj i współrz dne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno

za ochron przekazanych mu punktów

pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cz

graficzn , obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podział na
dokumentacj projektow :
dostarczon przez Zamawiaj cego i sporz dzon przez Wykonawc .
1.5.3.Zgodno

robót z dokumentacj projektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowi zał czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by
jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno
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ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mo e wykorzystywa bł dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe
wymiarów s wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj by zgodne z dokumentacj
projektow i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d uwa ane za warto ci
docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno

z

okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b d zgodne z dokumentacj
projektow lub SST i maj wpływ na niezadowalaj c jako

elementu budowli, to takie

materiały zostan zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce,
w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne
rodki niezb dne do ochrony robót, wygody społeczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest
wł czony w cen umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
.Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
podejmowa wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów
i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b dzie
unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub własno ci społecznej, a wynikaj cych ze
ska enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobudziałania.
Stosuj c si do tych wymaga , Wykonawca b dzie miał szczególny wzgl d na:
lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
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zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mo liwo ci powstania po aru.
1.5.6.Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne b d składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.Ochrona własno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urz dze zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi współpracował,
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
1.5.8.Ograniczenie obci e osi pojazdów
Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze obci enia na o przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci gły
b dzie o ka dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiadał za napraw
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne
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oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga okre lonych powy ej nie
podlegaj odr bnej zapłacie i s uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materiały i urz dzenia
u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pa stwowej i samorz dowej, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci gły b dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty.
2.

MATERIAŁY

2.1. ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa
bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci głych bada okre lonych w SST w celu
udokumentowania, e materiały uzyskane z dopuszczalnego ródła spełniaj wymagania SST w
czasie post pu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia wymagania jako ciowe okre lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wła cicieli i odno nych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złó miejscowych, wł czaj c w to ródła wskazane przez
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpocz ciem eksploatacji zło a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj c raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno

za spełnienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych

materiałów z jakiegokolwiek zło a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi zane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowi inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru
b d formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b d wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.
Eksploatacja ródeł materiałów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.
2.3.Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b d zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj jako

i wła ciwo

do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo

zastosowania ró nych rodzajów

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.

SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako

wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien

by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno

sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z

zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
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terminie przewidzianym umow .
Sprz t b d cy własno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spełniał normy ochrony rodowiska i przepisy
dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo

wariantowego u ycia sprz tu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniany bez jego zgody.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wpłyn niekorzystnie na jako

wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spełnia wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e na osie i innych parametrów
technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e na osie
mog by dopuszczone przez wła ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow oraz za jako
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno

z dokumentacj pro-

jektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno

za pełn obsług geodezyjn przy wykonywaniu

wszystkich elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi mie przez Inspektora nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostan , je li wymaga tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawc na własny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
b d oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d wykonywane przez Wykonawc
nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow , SST. Program zapewnienia
jako ci winien zawiera :
organizacj wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako

i terminowo

wykonania poszczególnych elementów

robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada ),
sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urz dze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo

rodków transportu oraz urz dze do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol jako ci robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c w to personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materiałów
oraz robót.
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Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj c stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru 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 d tak powa ne, e mog
wpłyn

ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót

badanych materiałów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako

tych

materiałów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów i robót
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b d 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 .
Inspektor nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo

udziału w pobieraniu próbek. Na

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiałów, które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan
przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z własnej 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 d dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada b d odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
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Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5.Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania. Do
umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc , b dzie ocenia zgodno

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie

wyników bada dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si wył cznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z dokumentacj projektow i SST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek
poniesione zostan przez Wykonawc .
6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno
z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wła ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),
2.posiadaj 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 spełniaj wymogi
SST.
3.znajduj si w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, ka da ich partia
dostarczona do robót b dzie posiada te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymaga b d odrzucone.
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6.8.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy przebiegu robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia
o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi zał czniki
do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.
[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce
dokumenty:
pozwolenie na budow ,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustale ,
operaty geodezyjne,
plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie b dzie
dokonywny obmiar robót.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym odbiorom:
odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
odbiorowi cz ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.

PODSTAWA PŁATNO CI
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9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie z warunkami umowy
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz.
1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz.
1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu
dowy, monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz.
953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
póz. 838 z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48
póz. 401).
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Boiska i Nawierzchnie sportowe

SPIS TRE CI :

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

– Korytowanie I Profilowanie podło a
- wymagania ogólne dla kruszyw
– Warstwy ods czaj ce
– Podbudowa
– Betonowe obrze a
– Nawierzchnie syntetyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAG SZCZANIEM
PODŁO A

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zag szczaniem
podło a gruntowego pod boiska
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa 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 wywiezienie nadmiaru ziemi
- profilowanie i zag szczanie podło 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. MATERIAŁY
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 podło 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 podło 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 płyt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa niekorzystnego wpływu na wła ciwo ci gruntu
podło a.
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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 odległo 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
podło 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 podło a, jest
mo liwe wył cznie za zgod In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym podło 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 prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by
wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia w osi drogi i w rz dach równoległych 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 przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 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 odkład w
miejsce wskazane przez In yniera.
Profilowanie i zag szczenie podło a nale y wykona zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt
5.4.
5.4. Profilowanie i zag szczanie podło a
Przed przyst pieniem do profilowania podło e powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni podło a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu
umo liwiaj uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych podło a. Zaleca si , aby rz dne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy sze ni projektowane rz dne podło a.
Je eli powy szy warunek nie jest spełniony i wyst puj zani enia poziomu w podło u
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni podło e na gł boko
zaakceptowan przez In yniera, dowie dodatkowy grunt spełniaj 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 podło 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 podło a nale y przyst pi do jego zag szczania. Zag szczanie
podło a nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wska nik zag szczenia nale y okre la zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia podło a (Is)
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Strefa
korpusu

Górna warstwa o grubo ci 20
cm
Na gł boko ci od 20 do 50 cm
od powierzchni podło a

Minimalna warto Is dla:
Autostrad i
Innych dróg
dróg
ekspresowych
Ruch
Ruch mniejszy
od ci kiego
ci ki
i bardzo
ci ki
1,03
1,00
1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz cy podło e uniemo liwia przeprowadzenie
badania zag szczenia, kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci e płytowych. Nale y
okre li pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło a według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza 2,2.
Wilgotno gruntu podło a podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej
z tolerancj od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego podło a
Podło 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 podło a nast pi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy podło e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło enie
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Je eli wyprofilowane i zag szczone podło e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy mo na przyst pi dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podło a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych
napraw. Je eli zawilgocenie nast piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw wykona on na
własny koszt.
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 w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo
oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i
zag szczenia koryta i wyprofilowanego podło a podaje tablica 2.
Tablica 2.

Cz stotliwo
podło a

oraz zakres bada i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego

1

Wyszczególnienie bada
i pomiarów
Szeroko koryta

Minimalna cz stotliwo
bada i pomiarów
10 razy na 1 km

2

Równo

podłu na

co 20 m na ka dym pasie ruchu

3

Równo

poprzeczna

10 razy na 1 km

*)

10 razy na 1 km

Lp.

4

Spadki poprzeczne

5

Rz dne wysoko ciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
4

6

pozostałych dróg
Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
*)
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
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Zag szczenie,
gruntu podło a

wilgotno

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej ni raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale y
wykona w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szeroko

koryta (profilowanego podło a)

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

koryta (profilowanego podło a)

Nierówno ci podłu ne koryta i profilowanego podło a nale y mierzy 4-metrow łat zgodnie
z norm BN-68/8931-04 [4].
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy 4-metrow łat .
Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło a powinny by zgodne z dokumentacj
projektow z tolerancj ± 0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło a i
rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
O w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni ± 3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi cej ni ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego podło a)
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego podło 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 modułów
odkształcenia, to warto stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 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 według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno
gruntu podło a powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do + 10%.
6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podło a)
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od
okre lonych w punkcie 6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie do gł boko ci co najmniej 10
cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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) wykonanego i odebranego koryta.
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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 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podło a,
zag szczenie,
utrzymanie koryta lub podło a,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podło a przez obci enie płyt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i
łat
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

6

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

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.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.

dokument przetargowy i kontraktowy przy

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 łamanego 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 półsztywnych [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 wła ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe 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 łamanego stabilizowanego mechanicznie,
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 materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona według PN-B-06714-15 [3] powinna le e mi dzy
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudow zasadnicz (górn warstw ) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudow pomocnicz (doln warstw )

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by ci gła i nie mo e przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar
najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza 2/3 grubo ci warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Wła ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spełnia wymagania okre lone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
Kruszywa
u el
Lp.
Wyszczególnienie
naturalne
łamane
Badania
wła ciwo ci
Podbudowa
według
zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomocnicza nicza nicza nicza nicza nicza
od 2
od 2
PN-B-06714
1 Zawarto ziarn mniejszych od 2
od 2
od 2
od 2
-15 [3]
ni 0,075 mm, % (m/m)
do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12
PN-B-06714
2 Zawarto
nadziarna, %
5
10
5
10
5
10
-15 [3]
(m/m), nie wi cej ni
3 Zawarto
ziarn
PN-B-06714
35
45
35
40
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
8

5

6

7
8

9

Wska nik
piaskowy
po
od 30
pi cio-krotnym zag szczeniu
do 70
metod I lub II wg PN-B04481, %
cieralno
w b bnie Los
Angeles
a) cieralno całkowita po 35
pełnej liczbie obrotów, nie
wi cej ni
30
b) cieralno cz ciowa po
1/5 pełnej liczby obrotów,
nie wi cej ni
Nasi kliwo , %(m/m), nie
2,5
wi cej ni
Mrozoodporno ,
ubytek
masy po 25 cyklach zamra a5
nia, %(m/m), nie wi cej ni
Rozpad krzemianowy i elazawy ł cznie, % (m/m), nie
wi cej ni

10 Zawarto
zwi zków siarki
w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie wi cej ni
11 Wska nik no no ci wno
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu IS ≥
1,00
b) przy zag szczeniu IS ≥
1,03

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

45

35

50

40

50

40

30

35

30

35

4

3

5

6

8

10

5

10

5

10

BN-64/8931
-01 [26]

PN-B-06714
-42 [12]

PN-B-06714
-18 [6]
PN-B-06714
-19 [7]

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714
-28 [9]

80

60

80

60

80

60

120

-

120

-

120

-

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materiał na warstw ods czaj c
Na warstw ods czaj c stosuje si :
− wir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
− piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiał na warstw odcinaj c
Na warstw odcinaj c stosuje si :
− piasek wg PN-B-11113 [16],
− miał wg PN-B-11112 [15],
− geowłóknin o masie powierzchniowej powy ej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania wła ciwo ci kruszyw
Do ulepszania wła ciwo ci kruszyw stosuje si :
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− wapno wg PN-B-30020 [19],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− u el granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz dnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez In yniera.
Rodzaj i ilo dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
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2.3.6. Woda
Nale y stosowa wod wg PN-B-32250 [20].
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:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki
powinny zapewni wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach
trudno dost pnych powinny by stosowane zag szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 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 materiałów
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów 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 podło a
Podło e pod podbudow powinno spełnia wymagania okre lone w OST D-04.01.01 „Koryto
wraz z profilowaniem i zag szczeniem podło a” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by uło ona na podło u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych
cz stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi wzorem:
D15
d 85

≤ 5
(1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
ods czaj cej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło a, w milimetrach.
Je eli warunek (1) nie mo e by spełniony, nale y na podło u uło y warstw odcinaj c lub
odpowiednio dobran geowłóknin . Ochronne wła ciwo ci geowłókniny, przeciw przenikaniu
drobnych cz stek gruntu, wyznacza si z warunku:
d 50
O 90

≤ 1,2

(2)
10

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podło a, w milimetrach,
O90 - umowna rednica porów geowłókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca
si na geowłókninie w ilo ci 90% (m/m); warto parametru 090 powinna by podawana przez
producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoległych 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 uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by rozkładana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby
jej ostateczna grubo po zag szczeniu była równa grubo ci projektowanej. Grubo pojedynczo
układanej warstwy nie mo e przekracza 20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
rozło ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych.
Je eli podbudowa składa 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 według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał
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, lp. 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, rozkładania i zag szczania kruszywa
jest
wła ciwy,
− okre lenia grubo ci warstwy materiału 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 y takich materiałów oraz sprz tu do
mieszania, rozkładania i zag szczania, jakie b d 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.
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5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed uło eniem nast pnej warstwy, powinna by utrzymywana
w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywał, za zgod In yniera, gotow podbudow
do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła 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
materiałów. Badania te powinny obejmowa wszystkie wła ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej
OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo

oraz zakres bada

Tablica 2. Cz stotliwo
mechanicznie

Lp.

podano w tablicy 2.

ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Wyszczególnienie bada

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotno

3

Zag szczenie warstwy

4

Badanie wła ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

mieszanki

Cz stotliwo bada
Maksymalna
Minimalna
powierzchnia
liczba bada
podbudowy
na dziennej
przydziałce
padaj ca na
roboczej
jedno
badanie (m2)
2

600

10 próbek na 10000 m2
dla ka dej partii kruszywa i
przy ka dej zmianie
kruszywa

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 rozło 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 według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj +10% -20%.
Wilgotno nale y okre li według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zag szczenie podbudowy
12

Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa si a do osi gni cia wymaganego
wska nika zag szczenia.
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza według 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 e płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
ni raz na 5000 m2, lub według zalece In yniera.
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla
ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E 1 ≤ 2,2

6.3.5. Wła ciwo ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa ocen wszystkich wła ciwo ci okre lonych w pkt
2.3.2.
Próbki do bada pełnych powinny by pobierane przez Wykonawc w sposób losowy w
obecno ci In yniera.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cz stotliwo

oraz zakres pomiarów

Cz stotliwo
w tablicy 3.
Tablica 3. Cz stotliwo
mechanicznie
Lp.

oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy podano

oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

Wyszczególnienie bada i pomiarów
podbudowy

Minimalna cz stotliwo

pomiarów

1

Szeroko

2

Równo

podłu na

3

Równo

poprzeczna

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rz dne wysoko ciowe

co 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie*)

co 100 m

7

Grubo

Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej działce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000
m2

8

No no podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugi cie spr yste

podbudowy

10 razy na 1 km
w sposób ci gły planografem albo co 20 m
łat na ka dym pasie ruchu
10 razy na 1 km

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de
1000 m
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale y wykona w
punktach głównych łuków poziomych.
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6.4.2. 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 podłu ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow łat lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy 4-metrow łat .
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 łukach 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. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło a
O 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 podło 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%.
6.4.8. No no

podbudowy

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by zgodny z podanym w tablicy 4,
− ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa Wska nik
o
zag szczenia
wska niku
IS nie
wno nie
mniejszy ni
mniejszym
ni , %

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugi cie
spr yste pod kołem, mm

40 kN

50 kN

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płyt o
rednicy 30 cm, MPa

od
od drugiego
pierwszego obci enia E2
obci enia
E1
60
120
80
140
100
180
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6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewła 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 gł boko ci co najmniej 10
cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materiału 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 własny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pełn grubo do połowy szeroko ci pasa ruchu, doło enie
materiału i powtórne zag szczenie.
6.5.2. Niewła 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 gł boko , zgodnie z decyzj In yniera, uzupełnione nowym materiałem o
odpowiednich wła ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny
pomiar i ocena grubo ci warstwy, według wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewła 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 wynikło z niewła 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 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno ci obj tych cen jednostkow 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z u la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.
11.
12.

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.

PN-B-11112
PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

22.

PN-S-96023

23.
24.
25.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.

BN-68/8931-04

29.

BN-70/8931-06

30.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawarto ci
zanieczyszcze obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci
metod bezpo redni
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawarto ci
zanieczyszcze organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki
metod bromow
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie
Los Angeles
u el wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podło a przez obci enie płyt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i
łat
Drogi samochodowe. Pomiar ugi
podatnych ugi ciomierzem
belkowym
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
1.

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARSTWY ODS CZAJ CE I ODCINAJ CE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstw ods czaj cych pod nawierzchnie
1.2. Zakres stosowania SST
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 warstw odcinaj cych stanowi cych cz
podbudowy pomocniczej pod nawierzchniewykonanie i zag szczenie mechaniczne warstwy ods czaj cej w korycie pod boiska
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okre leniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „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. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s :
− piasek
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spełnia nast puj ce
warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci :
D 15
≤5
d 85

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło a.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods czaj cych warunek szczelno ci
musi by spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinaj cej.
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci :
U =

d 60
d 10

≥5

gdzie:
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U - wska nik ró noziarnisto ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw odcinaj c ,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw odcinaj c .
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spełnia
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny
spełnia wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spełnia wymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do u ycia jako warstwy odcinaj ce i ods czaj ce powinny
posiada aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk .
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nie jest
wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podło e w miejscu składowania powinno by równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
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 warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
− - równiarek,
− - walców statycznych,
− - płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podło a
Podło e gruntowe powinno spełnia wymagania okre lone w SST „Roboty ziemne” oraz
„Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem podło a”.
Warstwy odcinaj ca i ods czaj ca powinny by wytyczone w sposób umo liwiaj cy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacj projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych
specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoległych 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. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno by rozkładane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki,
z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo rozło onej warstwy
lu nego kruszywa powinna by taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo projektowan .
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy ods czaj cej lub
odcinaj cej o grubo ci powy ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale y wykona dwuwarstwowo.
Rozpocz cie układania ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi po odbiorze przez In yniera warstwy
poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem
wymieni kruszywo na materiał o odpowiednich wła ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y
przyst pi do jej zag szczania.
Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna od kraw dzi i stopniowo
przesuwa pasami podłu nymi cz ciowo nakładaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nale y rozpoczyna od dolnej kraw dzi i przesuwa pasami
podłu nymi cz ciowo nakładaj cymi si , w kierunku jej górnej kraw dzi.
Nierówno ci lub zagł bienia powstałe w czasie zag szczania powinny by wyrównywane na
bie co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materiału, a do otrzymania
równej powierzchni.
W miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i ods czaj ca powinna by
zag szczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zag szczanie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wska nik
zag szczenia nale y okre la zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw ods czaj c lub
odcinaj c , uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia według normalnej próby Proctora,
kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci e płytowych. Nale y okre li pierwotny i
wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modułu odkształcenia nie powinien przekracza 2,2.
Wilgotno kruszywa podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z
tolerancj od -20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno kruszywa jest wy sza od
wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil y okre lon
ilo ci wody i równomiernie wymiesza .
5.4. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i odcinaj cej
Warstwa ods czaj ca i odcinaj ca po wykonaniu, a przed uło eniem nast pnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj cej lub ods czaj cej z
geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wy ej le cej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewła ciwego utrzymania warstwy 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 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
6.
19

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. Badania te
powinny obejmowa wszystkie wła ciwo ci kruszywa okre lone w p. 2.3.
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej powinny
posiada aprobat techniczn , zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów

Cz stotliwo
oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i
zag szczenia warstwy ods czaj cej i odcinaj cej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

1

Wyszczególnienie
bada i pomiarów
Szeroko warstwy

Minimalna cz stotliwo
i pomiarów
10 razy na 1 km

2

Równo

podłu na

co 20 m na ka dym pasie ruchu

3

Równo

poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *)

5

Rz dne wysoko ciowe

6

Ukształtowanie
planie *)

7

Grubo

8

Zag szczenie, wilgotno
kruszywa

Lp.

osi

warstwy

bada

10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
w co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej działce roboczej, lecz nie
rzadziej ni raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni raz na 2000 m2
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej ni raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale y wykona w
punktach głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szeroko

warstwy

Szeroko

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

cm.
6.3.3. Równo

warstwy

Nierówno ci podłu ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy
4 metrow łat , zgodnie z norm BN-68/8931-04 [7].
Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy
4 metrow łat .
Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i łukach powinny by
zgodne z dokumentacj projektow z tolerancj ± 0,5%.
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6.3.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
O w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni ± 3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi cej ni ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Grubo

warstwy

Grubo warstwy powinna by zgodna z okre lon w dokumentacji projektowej z tolerancj
+1 cm, -2 cm.
Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach,
nale y mierzy ł czn grubo tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona
napraw warstwy przez spulchnienie warstwy na gł boko co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym
materiałem o odpowiednich wła ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny
pomiar i ocena grubo ci warstwy, według wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zag szczenie warstwy
Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by mniejszy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si porównanie warto ci
modułów odkształcenia, to warto stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
okre lonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [6], nie powinna by wi ksza od 2,2.
Wilgotno kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno kruszywa powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do +10%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj cej i ods czaj cej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „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 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej i/lub odcinaj cej z kruszywa obejmuje:
− - prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozło enie na uprzednio przygotowanym podło u warstwy materiału o grubo ci
i jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
− - wyrównanie uło onej warstwy do wymaganego profilu,
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− − − −
−
−
−

-

zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej i/lub odcinaj cej z geowłóknin obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozło enie na uprzednio przygotowanym podło u warstwy geowłóknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

4.
5.

PN-B-11112
PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podło a przez obci enie płyt
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i
łat
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
1.

9.
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podło u z zastosowaniem
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WST P
1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1

1. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte s w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
Zakres robót :

· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 10 cm pod
wszystkie boiska

· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu 5 cm –pod
boiska koszykówki i siatkówki

· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu 9 cm
· ( 5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miał kamienny 0-4mm ) – pod boisko piłki no nej
1. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw
zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw no n nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziarn wiru wi kszych od 8 mm.
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Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Uziarnienie kruszywa powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wła ciwo ci kruszywa
Kruszywo powinno spełnia wymagania okre lone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

3. SPRZ T
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podło a
Przygotowanie podło a powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nale y wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powy ej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okre li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycz ce rozkładania i zag szczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona odcinki próbne, zgodnie z
zasadami okre lonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada wymaganiom okre lonym w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.26

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót

Cz stotliwo

oraz zakres bada i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
Cz stotliwo oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualn napraw podło a,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozło enie mieszanki,
- zag szczenie rozło onej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy i przepisy zwi zane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 04.
BETONOWE OBRZE A NAWIERZCHNI
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem betonowego obrze a
na zako czeniu
nawierzchni boisk.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa 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:
a) Obrze a betonowe z wykonaniem ław 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. Pozostałe 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. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
2.2.2. Obrze a betonowe 8x30
2.2.3. Materiały na ław i do zaprawy
wir do wykonania ławy powinien odpowiada wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe” pkt 2.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
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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” pkt 4.
4.2. Transport obrze y betonowych
Betonowe obrze a chodnikowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu po
osi gni ciu przez beton wytrzymało ci minimum 0,7 wytrzymało ci projektowanej.
Obrze a powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Kraw niki 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 (ław ) nale y wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom ławy w planie z uwzgl dnieniem w
szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podło e lub podsypka (ława)
Podło e pod ustawienie obrze a mo e stanowi rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława) ze wiru lub piasku, o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Podsypk (ław )
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 podło u w miejscu i ze
wiatłem (odległo 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 wypełni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskow w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci i zmy wod . Spoiny
musz by wypełnione całkowicie na pełn gł 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” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania materiałów
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 długo ci i gł boko ci uszkodze nale y wykona za
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pomoc przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno ci do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi z dokładno 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 przyło enie k townika do
badanego naro a i zmierzenia odchyłek z dokładno ci do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa wszystkie wła ciwo ci okre lone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale y sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk (ław ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podło a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze wiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
− linii obrze a w planie, które mo e wynosi ± 2 cm na ka de 100 m długo ci obrze a,
− niwelety górnej płaszczyzny obrze a , które mo e wynosi ±1 cm na ka de 100 m długo ci
obrze a,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełn gł boko .
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 dały 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 PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
roz cielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrze a,
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− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewn trznej ciany obrze a,
− wykonanie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1.
2.
3.
4.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

5.

PN-B-11111

6.

PN-B-11113

7.

PN-B-19701

8.

BN-80/677503/01
BN-80/677503/04

9.

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład, wymagania i ocena
zgodno ci
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE-SPORTOWE
1.WST P
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk
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 :
a) wykonanie nawierzchni syntetycznej

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" 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STO „Wymagania ogólne"
2.MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST B-00.00.00
„Wymagania ogólne"
2.2. Materiały na powierzchni z nawierzchni syntetycznej:
Badania na zgodno z norm PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB
lub wynik bada specjalistycznego laboratorium badaj cego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

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"
5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej
Badania na zgodno z norm PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB
lub wynik bada specjalistycznego laboratorium badaj cego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
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5.4. Monta i dostawa urz dze :
a) Skok wzwy .:
Stojak aluminiowy dla poprzeczki, materac/zeskok chroni cy przez upadkiem . Ilo : 1 kpl. (zestawy). Rozbieg dla
skoczni na nawierzchni poliuretanowej boiska. Zeskok do skoku wzwy powinna by wykonana z materiałów i o
wymiarach zgodnie z obowi zuj cymi atestowanymi wymiarami urz dze sportowych (materac min 4mx6m
grubo ci min 50cm). Materac nale y wyposa y w gara najazdowy chroni cy materac przed zewn trznymi
czynnikami atmosferycznymi.
b) Pchni cie kul .:
Nale y wykona koło o nawierzchni betonowej zatartej na gładko wraz z belk -por cz stalow . Koło do
pchni cia kul powinno by wykonana z materiałów i o wymiarach zgodnie z obowi zuj cymi atestowanymi
wymiarami urz dze sportowych. Nawierzchnia rzutni wykonana z m czki ceglanej.
c) Rzut piłeczk
Rozbieg z nawierzchni syntetycznych (tartan) usytuowany mi dzy bie ni a rozbiegiem skokiem w dal.
Powierzchni rzutni nale y wykona z trawy w rolkach.
d) Skok w dal.:
Nale y wykona skrzynk dla zeskoku skoku w dal oraz próg dla wybicia. Rozbieg o nawierzchni syntetycznej
(tartan).
Zeskok do skoku w dal wykonany z materiałów i o wymiarach zgodnie z obowi zuj cymi atestowanymi
wymiarami urz dze sportowych.
e)
Bie nia 60m.:
Bie nia z nawierzchni syntetycznej (tartan). Bie ni nale y wyposa y w bloki startowe (szt. 6) demontowane
oraz płotki na jednym z torów (szt. 6)
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 PŁATNO CI
9. l. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w STO „Wymagania ogólne"
10. Normy i dokumenty zwi zane
a) Atesty PZH
b) Instrukcje producentów
c) Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGRODZENIE
CPV 45342000-6
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z monta em ogrodzenia
1.2. Zakres stosowania SST
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
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wraz z furtk i bram wiazdow

1.4. Okre lenia podstawowe
Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- „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. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi s :
OGRODZENIE PANELOWE OCYNK WYS.1,4m - SŁUPEK 40X60mm co 250 cm cało
powlekany w kolorze zielonym, grubo pr ta 5 mm

OST

ocynk

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien si odbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny
by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.Monta ogrodzenia
Zgodnie z instrukcj producenta
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. Sprawdzenie ustawienia słupków i monta u prz seł
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a) słupki musza by ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) prz sła zamocowane na ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
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 kraw nika betonowego.
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 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
10. przepisy zwi zane
10.1. Normy
1. PN-B-03264
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701

7. PN-B-32250
8. PN-H-04623
9. PN-H-04651
10. PN-H-74219
11. PN-H-74220
12. PN-H-82200
13. PN-H-84018
14. PN-H-84019
15. PN-H-84020
16. PN-H-84023-07
17. PN-H-84030-02
18. PN-H-93010
19. PN-H-93401
20. PN-H-93402
21. PN-H-93403
22. PN-H-93406
23. PN-H-93407
24.

PN-H-97051

Konstrukcje betonowe elbetowe i spr one.
Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykły
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
Cement. Cement powszechnego u ytku. Skład,
wymagania i ocena zgodno ci
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Ochrona przed korozj . Pomiar grubo ci powłok
metalowych metodami nieniszcz cymi
Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie
agresywno ci korozyjnej rodowisk
Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co
ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na
zimno ogólnego przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzymało ci.
Gatunki
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego
przeznaczenia. Gatunki
Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania.
Gatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gor co
Stal walcowana. K towniki równoramienne
K towniki nierównoramienne stalowe walcowane na
gor co
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Teowniki walcowane na gor co
Stal. Dwuteowniki walcowane na gor co
Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i eliwa do malowania. Ogólne wytyczne
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25.

PN-H-97053

26.

PN-M-06515

27.

PN-M-69011

28.
29.

PN-M-69420
PN-M-69775

30.

PN-M-80006

31.

PN-M-80026

32.
33.
34.

PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

35.

PN-M-82054-03

36.

PN-ISO-8501-1

37.
38.

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne
D wignice. Ogólne zasady projektowania stalowych
ustrojów no nych
Spawalnictwo. Zł cza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podział i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwo zł czy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwo ci na podstawie ogl dzin
zewn trznych
Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania
Druty okr głe ze stali niskow glowej ogólnego
przeznaczenia
Liny stalowe z drutu okr głego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7
ruby, wkr ty i nakr tki stalowe ogólnego przeznaczenia.
Ogólne wymagania i badania
ruby, wkr ty i nakr tki. Własno ci mechaniczne rub i
wkr tów
Przygotowanie podło y stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podło y
stalowych oraz podło y stalowych po całkowitym
usuni ciu wcze niej nało onych powłok
Rury stalowe profilowe ci gnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozj . Powłoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
eliwnych. Wymagania i badania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIELE - TRAWNIKI
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem trawników
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa 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
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokół budynku zaplecza
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj ca wła ciwo ci zapewniaj ce ro linom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał ro linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastaj cymi j korzeniami
ro liny.
1.4.7. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
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. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada nast puj ce
charakterystyki:
− ziemia rodzima - powinna by zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczaj cych 2 m wysoko ci,
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by zagruzowana,
przero ni ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawo enia gleby mog by stosowane komposty, powstaj ce w wyniku rozkładu ró nych
odpadków ro linnych i zwierz cych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniaj cych
utrzymanie wymaganych cech i wska ników jako ci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si przez kompostowanie torfu z fekaliami i
ciekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf u yty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni cieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesi cy. Kompost
z kory sosnowej mo e by stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod ziele w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb .
2..4.

Nasiona traw
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Nasiona traw najcz ciej wyst puj w postaci gotowych mieszanek z nasion ró nych gatunków. Gotowa
mieszanka traw powinna mie oznaczony procentowy skład gatunkowy, klas , numer normy wg której została
wyprodukowana, zdolno kiełkowania
2,5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawarto
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale y zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

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 stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przyst puj cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− kosiarki mechanicznej do piel gnacji trawników,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
Trawniki
Proponuje si wykonanie trawników:
a) Z siewu, mieszank traw odpornych na intensywne u ytkowanie.
b) Rozkładane z rulonów gotowych darniowaniem
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno ci uzupełnienia braków pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, aden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich cech, które
mog zapewni trwało ci i wła ciwy wygl d . Ustalaj c liczb nasion przypadaj cych na jednostk
powierzchni przyjmuje si , e na jedno nasienie powinna przypada powierzchnia 1 cm2.
Zakłada si i teren trawiasty b dzie u ytkowany w sposób intensywny i dlatego spełnia powinien
najwy sze normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna by wi ksza od ustalonej teoretycznie poniewa nie wszystkie
nasiona zdolne s do kiełkowania oraz dlatego e w ród nich mog znajdowa si zanieczyszczenia
Pora siewu
Przed przyst pieniem do siania nale y na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie odpowiedni ilo
ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcze niej zabezpieczonej przed rozpocz ciem prac budowlanych.
Sprzyjaj ce warunki do wysiewania nasion traw wyst puj w okresie pó no letnim lub wczesnoletnim.
Ka da inna pora mo e wpływa negatywnie z ró nych wzgl dów a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osi gnie wysoko 4cm nale y powierzchni trawnika uwałowa lekkim wałem , którego
celem powinno by wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały nierówno ci. Nale y
wykona t czynno na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze ci cie ,
skracaj c ko ce li ci na długo 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania si traw. Pozostałe terminy koszenia powinny odbywa si regularnie kiedy wysoko trawy
przekracza 8 cm.

5.4. PIEL GNACJA W PIERWSZY ROKU
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Piel gnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni trawnika,
gdy wysoko trawy osi gnie 5-8 cm wysoko ci. Celem tego wałowania jest wyrównanie powierzchni
gleby, na której najcz ciej powstaj niewielkie nierówno ci. Wałowanie to nale y przeprowadza , kiedy
gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania nale y wykona pierwsze
koszenie skracaj c tylko ko ce li ci o 1,5- 2cm. Do tego celu nale y u ywa kosiarek b bnowych o bardzo
ostrych no ach. Koszenie powinno by regularne, (gdy trawa osi gnie 8 cm wysoko ci). Pojawiaj ce si na
trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie nale y usuwa r cznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu
osłabia ich wzrost. Po 3 miesi cach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika
torfu w ilo ci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo ciółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie
suszy letniej i przyczynia si do lepszego krzewienia si traw i wytwarzania rozłogów. Po ka dym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wi ksza ilo trawy skoszonej. Nale y j zebra ,
poniewa powoduje ona z ółkni cie trawnika i mo e by przyczyn gnicia li ci.
Pami ta nale y równie o aeracji.

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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR 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 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. przepisy zwi zane
1. PN-G-98011
Torf rolniczy
2. PN-R-67022
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li ciaste
4. PN-R-67030
Cebule, bulwy, kł cza i korzenie bulwiaste ro lin
ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Ro liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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