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ROZDZIAŁ .1 CZĘŚĆ OGÓLNA
INFORMACJE WSTĘPNE.
0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
robót budowlanych
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Rewitalizacja terenu
rekreacyjno-sportowego przy ul. Gminnej”
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do
wykonania wyżej
wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r
w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
0.2. Podstawa opracowania.
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:
- umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a wykonawcą dokumentacji
projektowej i kosztorysowej inwestycji
- projekty wykonawcze z przedmiarami robót obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane
przez projektanta
- ogólną charakterystykę obiektu
- inwentaryzację budowlaną obiektów towarzyszących
- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności
technologicznej ich realizacji
- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)
1.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
Miasto Opole jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę:
„Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Gminnej”
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:
1) Roboty ogólno - budowlane obejmujące:
- roboty ziemne (usunięcie humusu, korytowanie, profilowanie, zagęszczenie, wykopy, zasypanie
wykopów, podkłady z ubitych materiałów)
- roboty betonowe (podkłady, stopy pod elementy oprzyrządowania boiska, stopy pod słupy
wiaty,montażu ławek,stojaków na rowery,koszy na śmieci,
- przygotowanie zbrojenia,
- konstrukcje drewniane wiaty,placu zabaw
2) Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące:
- wykonanie izolacji stóp fundamentowych z , powłok bitumicznych,
- impregnacja konstrukcji drewnianej,
- montaż uchwytów stalowych pod słupy,
- wykonanie na krokwiach podbitki
- pokrycie dachu z gontem papowym,

- wykonanie robót dekarskich z blachy stalowej ocynkowanej (rynny, rury i obróbki),
- roboty malarskie, lakierowanie elementów drewnianych wiaty
- wykonanie warstwy odsączającej,
- montaż elementów wyposażenia placu zabaw,
– montaż elementów małej architektury,
– montaż elementów siłowni zewnętrznej
– montaż ogrodzenia
- wykonanie trawników,boiska trawiastego
- montaż wyposażenia boiska ,bramki, piłkochwyty ,
– wykonanie ogrodzenia ,
– utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące obejmują:
a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementów budowlanych - należy do obowiązków
Wykonawcy
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlaej, stanu porea1izacyjnego - należy do
obowiązków
Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmują:
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy
b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - należy do
obowiązków
Wykonawcy
c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo - socjalnego należy do
obowiązku
Wykonawcy,
d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza oraz zamontowanie liczników
umożliwiających rozliczenie się z zamawiającym z ilości zużytych mediów - należy do
obowiązków
Wykonawcy
1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Lokalizacja.
Teren przy ul. Gminnej w Opolu
1.4.2. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych.
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:
- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy
- projekt organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ .
Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta..
2.0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia)
ROZDZIAŁ .1. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z
Rewitalizacją terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Gminnej
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robót zgodnie z

ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowiązujących PN,
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- świadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
- literaturze technicznej.
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku
następująco:
1.4.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury;
1.4.4. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń)
oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów
składających się na całość użytkową.
1.4.5. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia
rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10.Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place
postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11.Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12.Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,
rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów
metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.13. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.15. Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich
zakończeniu
1.4.16.Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały
w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do

stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.17.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją
projektową i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.18.Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju
robót budowlanych.
1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzający jego
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do
udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdział 2).
1.4.20.Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do
obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
art.10) certyfikat
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych
wyrobów nie
ustalono polskich norm.
1.4.21.Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji,
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są
zgodne z
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.4.22.Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi
stronami, służący do
notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych
odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.23.Inżynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez
Zamawiającego do
reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami
warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane –
Inżynierem

określa się inspektora nadzoru – koordynatora).
1.4.24.Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.25.Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i
odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również
przy
odbiorze gotowego obiektu.
1.4.27.Kosztorys ślepy - wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem
ilości tych robót
(przedmiar).
1.4.28. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wy-miary obiektu
wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar).
1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej oraz
wszelkie zmiany tego
dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub przedłożone przez
Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inżyniera.
1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą oddzielną całość
konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno –
budowlanych.
1.4.31. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych
załączników. Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez Inżyniera.
1.4.32. Polecenie inżyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w
formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, nie- zbędne
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót.
1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są
niezbędne do
realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:
- dokumentację projektową,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
1.5.2. Obowiązki Wykonawcy.
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i
budowlanych w
planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów i poziomów
odniesienia.
1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robót.
1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa,
specyfikacje
techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że wymagania
wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca
kolejność
ważności:
1. Dokumentacja Projektowa.
2. Specyfikacja Techniczna
3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane
określone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość docelową, od
których
dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i
elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i
wykonane
elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i
wpłynie na
zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy,
materiały
zostaną niezwłocznie zastąpione innymi.
1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym
stanie i porządku
od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego
otoczenie
powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i
lokalizację tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców.
1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed:
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru,
- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim.
1.5.2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i
urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy
do odbioru
końcowego robót.
1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w
tym:
- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,
- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako
rezultat
niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy.
1.5.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej lub
prywatnej.
1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną.
Wykonawca ma
obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych
decyzji.
1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi
odpowiednie
urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla
zdrowia.
1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.2.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń
i inne
odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez.
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Inwestora.
3. SPRZĘT I MASZYNY
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :
- dziennika budowy,
- księgi obmiarów,
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych,
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych,
- protokołów odbioru robót.
- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania,
- protokoły przekazania placu (terenu) budowy,
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencja na budowie.
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawcę i Inwestora.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego
5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami,
służący do
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu
do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą
reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, - osobą wchodzącym w skład personelu
Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.
5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót.
Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.
Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.
5.1.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki
badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te
stanowią załącznik do protokołów odbiorów robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie
Inżyniera.
6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami

odpowiedzia1ny jest Wykonawca robót.
6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), robót w którym przedstawia się zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z projektem.
Projekt ,organizacji robót powinien zawierać :
- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz
opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i
cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót
- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują
zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być
zapewniona rytmiczność robót,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli
zrealizować je w sposób płynny.
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami
(aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.
6.2. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i urządzenia
do pobierania próbek, badań materiałów i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inżynier może żądać od wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że
poziom wykonywania robót jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach,
normach i normatywach.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do wykonania
danego elementu robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera
wykonawca będzie przeprowadzać badania dodatkowe tych materiałów, które budzą wątpliwość co
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokryje Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych stosować można wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i
terminie dokonywanego pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez
wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i elementów robót z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub
dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz koszty pobierania
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Koszty badań kontrolnych.
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań.
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów
Rzeczowych.
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i
wbudowanych materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywny obmiar robót.
7.1. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie
załącznika.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora.
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania

budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące
dokumenty :
- dokumentację projektową i ST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy, księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru,
- dokumentację powykonawczą,
- operat kalkulacyjny.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz
oględziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary
dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję
odbioru.
8.4. Zgłoszenie do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).
8.5. Odbiór końcowy.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych
robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów
wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
8.6. Potrącenia.
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.
8.7. Wyłączenie robót z odbioru.
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej
i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109,
poz. 1157;
Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz.
1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki,

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z
późn. zmianami)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r
poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami
wykonawczymi
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie
rodzajów obiektów
budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004

ROZDZIAŁ .2 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem:
- wykopów pod fundamenty,utwardzenia terenu
- zasypek i podkładów gruntowych.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część
dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji ,przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót
wchodzą następujące czynności :
- Zdjęcie humusu,
- Wykopy pod fundamenty.
- Zasypki i plantowanie gruntu,
- Transport gruntu .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami
Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
2.1. Wykopy
Do wykonania robót materiały nie występują.
2.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego i mieszanki żwirowo-

piaskowej .
Do wykonania podkładu pod kostkę brukowa betonowa należy stosować piaski zwykłe oraz
pospółki.
2.3. Zasypki z mieszanki żwirowo - piaskowej
Do zasypania wykopów należy zastosować mieszankę żwirowo-piaskowa, nie zamarzniętą i bez
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.
3. SPRZĘT I MASZYNY.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy
użyciu dowolnego sprzętu np. koparki, łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania.
4. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wykopy
5.1.1. Wykopy
Wytyczyć obszar przewidzianych do wykonania robót. Sprawdzenie zgodności warunków
terenowych z projektowymi.
Wykopy winny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych z terenów sąsiednich.
Wykopy przy ścianach fundamentowych należy prowadzić odcinkowo, nie powodować odkrywania
fundamentów na całej ich długości.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych i opadowych należy odprowadzić je poza obszar
wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, można zastosować systemy
igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie dopompowywana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie
wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
a) jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5,
b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki
umożliwiające odpływ wód opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników,
- skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
a) wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
b) warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym posadowienia powinna być
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich
decyzji.

5.2. Zasypki
5.2.1.Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2.Warunki wykonania zasypki
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót.
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
- 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95
wg próby normalnej Proctora.
- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
- grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony.
6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z normami:
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
- kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoża i jakości gruntu
- bieżąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw
zasypki, stopień jej zagęszczenia (laboratorium).
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy - [m3]
- zasypki - [m3]
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania
przy odbiorze.
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
[7] PN-78/B-067l4/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową.
[8]PN-80/B-O6714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
[9]Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur.Wydawnictwo ITB -

Warszawa 1988.

ROZDZIAŁ .3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót fundamentowych (dla fundamentów posadowionych bezpośrednio na gruncie).
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p. l.l.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej.
Roboty obejmują następujące czynności :
- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości
fizycznych i mechanicznych gruntów (przed ułożeniem betonów podkładowych),
- sprawdzenie środków zabezpieczających przed przemarznięciem podłoża, przed zalaniem wykopu
przez wody powierzchniowe lub opadowe,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w poziomie ławy,
- wykonanie fundamentów betonowych w postaci stóp, ław,
- wykonanie zasypek bezpośrednio przy ścianach oraz poza ścianami (patrz roboty ziemne
budowlane).
2. MATERIAŁY.
Beton konstrukcyjny C16/20 W8, beton podkładowy C8/10 W8, deskowanie z tarcicy lub
systemowe, drewniana
obudowa wykopów (przyjąć przekroje typowe), zbrojenie główne ze stali A-III, gatunek 34GS,
zbrojenie rozdzielcze ze
stali klasy A-0, gatunek St0S, gwoździe budowlane.
3. SPRZĘT I MASZYNY.
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne.
4. TRANSPORT.
Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompą do podawania betonu.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Roboty winny być prowadzone tak, by nie naruszyć struktury gruntu rodzimego (lub
wymienionego) poniżej
fundamentu. W pierwszej kolejności winny być wykonane fundamenty najgłębsze. Roboty przy
budynku istniejącym
prowadzić z dużą ostrożnością – odkrycie ław może być wykonane odcinkami nie dłuższymi niż
1,5m, a odległość
między nimi nie może być mniejsza niż 4,5m.
6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania fundamentów w planie i na
sprawdzeniu poziomu
posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót:
ciesielskich, betonowych i
izolacyjnych.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
Wg wymagań wspólnych.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Przy odbiorze robót należy zwrócić uwagę na zakres tolerancji wymiarów i odchylenia:

w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny być większe niż 5 cm , odchylenia od wierzchu nie
większe niż 2 cm.
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać: dla podstawy o
szerokości £ 2 m-l cm dla
podstawy o szerokości > 2m-2cm .
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.
Nie występują.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-8l/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia statyczne
i projektowanie.
[2] PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna
ROZDZIAŁ .4. ROBOTY BETONOWE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót
betoniarskich związanych z wykonaniem fundamentów pod słupki ogrodzenia,elementy placu
zabaw, pod elementy wyposażenia boiska,pod elementy siłowni,wiaty,ławy betonowe pod obrzeża.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robót wg.dokumentacji projektowej.
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej.
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie elementów i
obiektów z betonu, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań,
- układaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją mieszanki betonowej.
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót.
W zakres robót wchodzi miedzy innymi:
- wykonanie fundamentów ogrodzeń i urządzeń wyposażenia boiska i terenu
– ławy betonowe pod obrzeża,
– stopy fundamentowe pod wiatę,urządzenia siłowni,ławki, kosze na odpady,stojak na rowery
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i
poleceniami inspektora.
2. MATERIAŁY.
2.1. Składniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement
2.1.1.1.Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatków mineralnych wg
normy PNB30000:1990 o następujących markach:
marki „25" - do betonu klasy C8/10÷C25/30
marki „35" - do betonu klasy wyższej niż C25/30
2.1.1.2.Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji

wymaga
się, aby cementy te charakteryzowały - następującym składem:
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartość alkaliów do 0,6%
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
2.1.1.3. Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK conajmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały,
wyraźny
napis zawierający następujące dane:
- oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
- termin trwałości cementu
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz
powinny być przystosowane do plombowania wsypów i wysypów.
2.1.1.4. Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie
z PN-EN 147-2.
2.1.1.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację
2.1.1.6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 1961:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni
można wykonać tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do
betonu.
2.1.1.7. Magazynowanie i okres składowania
a) Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
b) Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
c) Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
d) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
e) Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu
trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywał nia w składach zamkniętych.
f) Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo powinno być przechowywana w sposób
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie
2.1.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, z
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą
kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2. Materiały do wykonania podbetonu.
Beton (C8/10) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresu wytrzymałości betonu na
ściskanie. Orientacyjny skład
podbetonu:
- pospółka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
2.3.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do wykonania konstrukcji żelbetowych.
beton (20/25, C16/20, C12/15) dla wykonania fundamentów, elementów konstrukcyjnych i
podkładów.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. tj.
- nasiąkliwość nie większa jak 4%
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,
- spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM Warszawie
2.4. Domieszki do betonu.
W celu uzyskanie szczelności betonu należy stosować domieszki uszczelniające np.: Penetron,

Hydrostop
3. SPRZĘT.
Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
inspektora. Dozatory
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie
w betoniarkach o
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować:
- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000
drgań/minutę,
- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
4. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
Ilość "gruszek"
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 60 min. - przy temperaturze + 15°C;
- 40 min. - przy temperaturze +20°C;
- 25 min. - przy temperaturze + 30°C.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.Zalecenia ogólne.
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.
- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy
5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej.
5.2.1. Dozowanie składników:
- Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa;
- Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji
- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa
5.2.2. Mieszanie składników
- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia
ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
b) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny.
c) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po wierzchni, na
którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy
stosować belki wibracyjne.
5.2.4. Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym.
d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości.
f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.
g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak
aby
nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
5.2.5. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem
a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do
kierunku
naprężeń głównych.
b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.2.7. Pobranie próbek i badanie.
a) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi
wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
b) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,
c) badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.3.1. Temperatura otoczenia
- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej 7 dni.
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon

wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0CC w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.4.2. Okres pielęgnacji
- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez conajmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymałości
manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zastosuje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują mc większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm,
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić belom następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
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- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzuci zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Deskowania.
5.6.1. Uwagi ogólne.
Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane:
a) parciem świeżej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników,
c) dodatkowe obciążenia, wynikające z:
- szybkości betonowania
- sposobu zagęszczania,
Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki:
- zapewniać j jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
5.6.2. Materiały.
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty
pilśniowe).Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna
grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm.
Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2.
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających
odpowiednie atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do
założenia i zdjęcia, zapewniające szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka
i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub odpowiednio sfazowane.
Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z
inspektorem. Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo
zaprawą. Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie
oczyszczone.
5.6.3. Przygotowanie deskowania.
Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do
łączenia. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą
betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie
zinwentaryzowanych deskowań o uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane
przed wypełnieniem ich masą betonową należy obficie zwilżyć.
5.6.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania.
- dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą:
Powinny one odpowiadać <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2.
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających
odpowiednie atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do
założenia i zdjęcia, zapewniające szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka
i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub odpowiednio sfazowane.
Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z
inspektorem. Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo
zaprawą. Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie
oczyszczone.
5.6.5. Usuwanie deskowań

Usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą
projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek
uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowań.
Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż
3 kostki w każdym ciągłym cyklu betonowania:
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.
6.3. Ocena wykonania deskowań.
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane
prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie
uznać w całości lub części za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub części
deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres
napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań.
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby
możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z
wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie.
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno
być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
inspektora.
7.2. 0dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są następujące
dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres.
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie:
- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,
- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach
konstrukcji.
7.2.3. Odbiór deskowań.
Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. Badanie
materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania

powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów
przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i zaświadczeń o
jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów.
Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie
betonowania),
- szczelność deskowania,
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana,
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
7.3. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.
8. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiaru są:
1 m3 wykonanej konstrukcji-elementu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
[2] PN-88/B-06250 - Beton zwykły.
[3] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
[4] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
[5] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.
[7] PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw.
[8] PN-B-1970l - Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.
[9] PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
[10] PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
[11] PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[12] Instrukcja ITB nr 206/77

ROZDZIAŁ .4 ROBOTY ZBROJARSKIE
1. WSTĘP.
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji fundamentów prętami wiotkimi.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robót wg dokumentacji projektowej.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie:
- przygotowanie zbrojenia,
- montaż zbrojenia,
- kontroli jakości robót i materiałów.
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
W zakres robót wchodzą:
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. MATERIAŁY.
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali.
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
2.1.3. Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia
i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
2.1.4. Odbiór stali na budowie.
a) odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który po
winien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
- znak wytwórcy,
- średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.
b) cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla każdej wiązki czy kręgu.
c) wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nic powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń.
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż
5 mm na 1 m długości pręta.
d) magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg
wymiarów i gatunków.
2.1.5. Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stal i do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin
zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
2.1.6. Wymagania przy odbiorze.
Pręty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być
podane:
nazwa wytwórcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki
przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obróbki
cieplnej.
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Stal zbrojeniowa musi
odpowiadać wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości.
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej
rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,
c) sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania
powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty
dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm
na l m długości pręta. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badanie odbiorcze
dadzą wynik pozytywny.

2.2. Drut montażowy.
Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego tzw. "wiązałkowego",
jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.
2.3. Podkładki dystansowe.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i
tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych) jako podkładek
dystansowych.
3. SPRZĘT.
Roboty zbrojarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu analogicznego jak w
budownictwie ogólnym.
Sprzęt powinien spełniać wszystkie ogólne wymagania, a w szczególności sprzęt (giętarki,
zgrzewarki, spawarki)
winien być sprawny i posiadać fabryczny atest i instrukcję obsługi.
Wymagania BHP muszą być spełnione (zwłaszcza osłony kół zębatych i pasowych), a sprzęt
powinien podlegać ciągłej
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstęp.
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie prętów.
Pręty przed ich użyciem należy oczyścić z "zendry", luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub
oczyścić preparatami rozpuszczającymi, tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie
słonej wody należy zmyć słodką wodą.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszczać szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie, lub przez piaskowanie, po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone
odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez inspektora.
5.2.2. Prostowanie prętów.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. dopuszczalna
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych.
Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.
Wskazane jest w tym celu sporządzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładność do 1,0cm. Cięcie
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem
acetylenowym.
5.2.4. Odgięcia prętów, haki.
Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana, aby nie mogło nastąpić
miażdżenie lub
rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak również pojawienie się pęknięć w prętach na skutek

ich zginania i powinna być zgodna z wartościami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-BO3264.
Należy zwrócić szczególną uwagę (przy odbiorze prętów z hakami i zagięciami) na zewnętrzną ich
stronę - niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu.
5.3. Montaż zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogólne.
Do zbrojenia betonu należy stosować stal wymienioną w punkcie 2.1. Układ zbrojenia musi
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie prętów
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować
stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i
oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej wody.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w ST oraz
zastosowanie innego gatunku stali, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów,
- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie czynników
zewnętrznych.
- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym, jeżeli może to spowodować odkształcenia lub
przesunięcia prętów.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Wymagania dotyczące montażu zbrojenia.
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań,
pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i
przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i
szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom
podanym w projekcie lub w przypadku braku danych wg. wymagań określonych w normach
państwowych.
5.3.2.2. Łączenie prętów za pomocą spawania.
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
- czołowe, elektryczne, oporowe,
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,
- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z niniejszym bokiem płaskownika.
5.3.2.3.Łączenie prętów na zakład.

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic - przy zachowaniu zasad łączenia
prętów zgodnych z PN-B- 03264.
5.3.3. Skrzyżowania prętów.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm.
Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie
wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
- oględziny,
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w
specjalistycznych zakładach centralnych,
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i normach.
W szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i właściwe
rozmieszczenie prętów.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą:
cięcie prętów (L- długość pręta wg. dokumentacji projektowej, w - dopuszczalna tolerancja):
dla L< 6,0m = ± 1¸l0mm;
dla L> 6,0m = ± 1¸20mm;
usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji projektowej:
dla L<0,5m w = ± 1¸l0mm
dla 0,5m<L<1,5m w = ± 1¸15mm
dla L>1,5m w = ± 1¸20mm
usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do dokumentacji projektowej (h - całkowita grubość
elementu):
dla h<0,5m w = ± 1¸l0mm
dla 0,5m<h<1,5m w = ± 1¸15mm
dla h>l,5m w = ± 1¸20mm
usytuowanie prętów - odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - odległość
projektowana
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów):
dla a<0,05m w = ± 1¸5mm
dla a<0,20m w = ± 1¸l0mm
dla a<0,40m w = ± 1¸20mm
dla a>0,40m w = ± 1¸30mm
usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia
(bcałkowita
grubość lub szerokość elementu):
dla b<0,25m w = ± 1¸l0mm

dla b<0,50m w = ± 1¸15mm
dla b<1,50m w = ± 1¸20mm
dla b>1,50m w = ± 1¸30mm
Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm,
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na długości nie powinna przekraczać ± 1¸10mm,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać
20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby
na tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 1¸10 mm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 1¸10mm.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną
długość prętów
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikowych.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawą dokonania odbioru robót zanikowych są następujące dane i dokumenty:
- pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną,
- inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres.
Zakres robót zanikowych określają pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez inspektora.
8.3. 0dbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu
przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- protokoły wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu,
- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentów dotyczących wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z wcześniejszymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru,
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-81/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe żelbetowe sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[4] PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
[5] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
[6] PN-89/H-840023/06 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Próba
statyczna
rozciągania metali.

ROZDZIAŁ .5 KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru nowych
elementów drewnianej konstrukcji wiaty,
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres
tych robót wchodzą wykonanie:
- konstrukcji wiaty,pomostów ( krokwi , płatwi , słupów , mieczy -pale,podłużnice,
poprzecznice,stężenia,miecze, podesty,balustrady)
- ołacenia podsufitki,
- montaż wsporników stalowych,
- impregnacja elementów drewnianych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
2. MATERIAŁY.
2.1. Drewno
Krawędziaki , pale, deski-modrzewiowe,deski klasy C30, blachy łącznikowe, śruby do drewna.
Wilgotność drewna nie większa niż 12%.
Materiały drewniane zabezpieczone środkami przed szkodnikami biologicznymi . Preparaty do
nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi .
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela.
Klasy wytrzymałości – wartości charakterystyczne drewna litego

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm
10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm
5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna
2.1.3.Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej
niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
· dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: 4-1 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości
· dla łat o grubości powyżej 50 mm:
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3
mm i -2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nic powinny być większe niż +3 mm i -2
mm.
2.2. Łączniki.
Gwoździe należy stosować okrągłe wg BN-70/5028-12
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN –ISO 4014:2002
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkręty do drewna z łbem stożkowym, wg PN-85/M-82503

Kotwy stalowe ø16.
2.3. Środki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z
05.08.1989 r.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.
2.4.1. Materiały i elementy z drewna
Powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów
warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie
powinna być mniejsza od 20cm.
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna
Należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.5. Badania na budowie.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego montażu kwalifikuje Inspektor.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.
3. SPRZĘT.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Sposób składowanie wg punktu 2.4.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.
Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi inspektora przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Połączenie
elementów drewnianych
wykonać na śruby. Śruby powinny być wkręcane w uprzednio nawierconych otworach.
5.2.1.Przekroje i rozmieszczenie elementów nowych powinno być takie same jak parametry
elementów wymienianych.
5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementów stosować wzorniki z ostruganych desek lub
sklejki. Dokładność
wykonania wzornika powinna wynosić do 1cm.
5.2.3.Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinna się różnić od projektowanych
więcej jak 0,5cm.
5.2.4.Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w długości elementu do 20mm
- w odległości między węzłami do 5mm
– w wysokości do 10mm
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Sprawdzenie jakości: wbudowanych materiałów, wykonania elementów przed ich zmontowaniem,
gotowej konstrukcji.
Kontrolę jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieżąco podczas wykonywania prac.
7. OBMIAR ROBÓT.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Jednostkami odbioru
są:
- ilość wymaganej konstrukcji m3
- powierzchnia wykonania m2.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Wszelki roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-82/D-94021 – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
[3]PN-72/M-82505 – Wkręty do drewna z łbem kulistym.
[4]PN-EN 844-3:2002 – Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
[5]PN-EN 10230-1:2003 – Gwoździe z drutu stalowego.

ROZDZIAŁ .6 ROBOTY POKRYWCZE
1.WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą wykonania i
odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach wiaty tzn.:
- Pokrycie z gontu papowego
- Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
- Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,wg uznania inwestora
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora
2. MATERIAŁY.
2.1. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
Do wykonywania obróbek stosować blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm.
2.2. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
Rynny półokrągłe o śr.12 cm i rury spustowe okrągłe i półokrągłe o śr. 10 cm z blachy stalowej
ocynkowanej 0,7mm.
2.3. Gont papowy

2.5. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
Materiały dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia
wód opadowych.
3. SPRZĘT.
Do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją wymagane są narzędzia specjalistyczne
związane z technologiami poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie.
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.
5.1. Obróbki blacharskie.
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –15oC,
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
Obróbki dachowe montuje się w różny sposób w zależności od rodzaju pokrycia. Wykonywane są
one na budowie z
dostosowaniem do sytuacji występującej w trakcie realizacji robót.
Przy wykonywaniu obróbek elementów wystających ponad dach, obróbki wykonuje się z dwóch
części, tak aby
umożliwić pracę skurczowo-rozkurczową tego elementu, inną od pracy połaci dachowej.
Połączenie obróbek na sztywno doprowadziłoby w konsekwencji do ich zerwania.
5.2. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy
i składany w elementy wieloczłonowe,
- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być
lutowane na całej długości,
- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach
nie
większych niż 50 cm,
- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.3. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusz
blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
- powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych
na
zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości,
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m,
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.
W zależności od rodzaju dachu odprowadzenie wody może przebiegać wewnątrz obiektu, wówczas
rury spustowe wraz
z wpustem dachowym muszą być zamontowane przed przystąpieniem do wykonania ostatecznego
pokrycia dachu.
Po zakończeniu robót a przed ich odbiorem zaleca się wykonanie próby szczelności dachu.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Materiały izolacyjne.
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakościowym przez
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.2. Roboty.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. Podłoże powinno być wykonane z
materiału nie wpływającego
szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki blacharskie. Jeśli to niemożliwe, należy warstwy
wodoszczelne i
obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego.
Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót
pokrywczych.
Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wewnątrz lub na zewnątrz rynny.
Brzegi rynny powinny być odgięte do środka na szerokość 5¸7mm i obustronnie połączone z rynną.
Każde załamanie
rynny należy oprzeć na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym od 120° usztywnić
trójkątnym kawałkiem
materiału, z jakiego wykonano rynnę, zamocowanym do zwoju zewnętrznego.
Odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi powinna wynosić 50¸80cm, a w zależności od
pochylenia połaci i
przekroju rynny ich przekrój wynosi:
- 4´25mm przy pochyleniu mniejszym niż 80% i średnicy 180mm;
- 5´25mm przy pochyleniu większym niż 80% i średnicy 180mm;
- 5´30mm przy średnicy powyżej 180mm bez względu na wielkość pochylenia.
Spadki rynien nie powinny być niniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny należy umieścić niżej
od brzegu
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o
25mm niżej w stosunku
do linii stanowiącej przedłużenie połaci.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm przy długości rur większej od

10m. Odchylenie
rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów nie powinno być większe od 3mm.
Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110°¸130°.
Do rury spustowej nad połączeniem z rurą żeliwną należy przylutować kołnierz stożkowy o
szerokości 5¸6cm,
wykonany z tego samego materiału co rura spustowa. Nad uchwytami rur powinny być
przymocowane na rurach
obrączki wykonane z tego samego materiału co rura i zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się.
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie należy wykonywać w szwach
prostopadłych i równoległych
do okapu, na kalenicy w narożach, korytach i zlewach (koszach) dachowych. Polega ono na
stwierdzeniu, czy łączenia i
umocowania arkuszy są zgodne z postanowieniami normy.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania uchwytów, denek i wpustów
rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien.
Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i
szczelności rynien przez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych. Należy, stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach
pionowych i poziomych,
mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego; należy
także sprawdzić, czy
rury nie mają dziur i pęknięć.
Badania należy przeprowadzać za pomocą oględzin, z wyjątkiem sprawdzania pionowości rur, które
należy dokonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm. Sprawdzenie
zabezpieczeń elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania połączeń arkuszy,
umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach.
Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach
spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma
warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez
10min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu,
obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający
odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane
roboty blacharskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót blacharskich
lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane
za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić
wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z
norm (a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania). W przypadku
stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia,
roboty blacharskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.)
oraz wykonawcy.
6.3.Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.4.Opis badań

6.4..1.Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia
Należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego
pokrycia, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową.
6.4.2.Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów
Należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do
prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm,
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone niniejszej specyfikacji.
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca
poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.
6.4.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich
należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej
specyfikacji technicznej.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla robót powierzchniowych - m2 pokrytej powierzchni,
Dla pozostałych robót -1m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w
naturze, ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczające
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1.Odbiór podłoża.
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do krycia połaci
8.2.Odbiór robót pokrywczych.
8.2.1. Roboty pokrywcze,
jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża (deskowania i łat)
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.2.Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw
lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
8.2.3.Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
8.2.4.Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów
kanalizacyjnych
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-B-02361.1999 - Pochylenia połaci dachowych
[4]BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych.
[5]BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien półokrągłych.
[6]BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające.
[7]PN-61/B10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania i
badania
techniczne przy odbiorze.
[8]PN-84/H-92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane
[9]PN-71/B-10241 -Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[10] PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
[11]PN-EN 1304:2002/Ap1.2004 -Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.

RODZIAŁ. 7 ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji
przeciwwilgociowych fundamentów i dachu wiaty .
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie
powłokowych izolacji przeciwwilgociowych wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.:
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z powłok bitumicznych np. dysperbit,
1.4. 0kreślenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.
1.5. 0góIne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i
poleceniami inspektora.
2. MATERIAŁY.
Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1. Wymagania ogólne
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu lub
stropodachu.
Objęte niniejszą ST roboty należy wykonywać przy użyciu następującego sprzętu:
- pace, pędzle, szczotki dekarskie,urządzenia natryskowe,
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem środowiska
przez rozlanie. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO.
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe
5.2.1. Przygotowanie podkładu.
- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia.
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.2.2. Gruntowanie podkładu
- Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
- Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga
warstwa
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna bvć nie niższa niż 5°C.
5.2.3. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych
Powłoki przeciwwilgociowe są. wykonywane z następujących wyrobów:
- z mas bitumicznych,
- z mas polimerowych.
Przeciwwilgociowe powłoki bezspoinowe są wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni
części podziemnej obiektu-fundamenty przed okresowym działaniem wody opadowej wnikającej w
głąb gruntu przepuszczalnego i mogą być stosowane tylko od strony zewnętrznej fundamentów.
Powłoki bezspoinowe nie stanowią. izolacji wodochronnej w przypadku występowania parcia
hydrostatycznego
wody lub w przypadku dłuższego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie
nieprzepuszczalnym.
Powłoki bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z normami lub instrukcją producenta. Liczba
nakładanych warstw powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia
producenta wybranych materiałów.
6.2. Materiały izolacyjne.
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem,
- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o
jakości wystawionym przez producenta powianiem być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowym norm.
- nie należy stosować również materiałów przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym).
6.3.Kontrola wykonania podłoży
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystąpieniem do wykonywania izolacji
6.4.Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych polega na sprawdzeniu
zgodności ich wykonania
z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami SST. Kontrola przeprowadzana
jest przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania

podłoża i robót hydroizolacyjnych,
- w odniesieniu do miejsc przebić i dylatacji konstrukcyjnych
6.5. Wyniki odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie
przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
8.1. Odbiór robót izolacyjnych
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, ) protokóły odbioru
poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty wg B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-77/B-27604 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[2]BN-79/6751-02 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[3] PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
[4]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[5]PN-EN IS010456:2004 - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i
obliczeniowych wartości cieplnych.
[6]PN-EN 12524:2003 - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe.
Tabelaryczne
wartości obliczeniowe.
[9]PN-76/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
[10]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[11]PN-86/B-06250 - Beton zwykły.
[12]PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
[13]PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczania
gęstości
nasypowej i jamistości.
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT-15-4585/2001
Procedura Badawcza LC-3/98 Badanie elektrochemiczne w roztworach modelowych. Badanie
wpływu dodatków i
domieszek do betonu na korozję stali zbrojeniowej.
Atest Higieniczny Nr HK/B/0646/01/2005

ROZDZIAŁ 8. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót
malarskich.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.
- Malowanie linii segregujących i krawędziowych na boisku,
– Malowanie elementów drewnianych,
– Malowanie elementów stalowych
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.
2.2. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
- rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych
2.4. Farby budowlane gotowe.
2.4.1. Farby
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Impregnat do ochronnego malowania powierzchni drewnianych.
Zastosowane impregnaty muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do użycia w
budownictwie z przeznaczeniem dla obiektów użyteczności publicznej.
Kolor jasno brązowy.
2.4.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-8190E2002
- wydajność - 6-8 m2/dm3
– czas schnięcia - 12 h
– Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/200
wydajność - 6-10 m2/dm3

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych
4. TRANSPORT.
Farby pakowane wg punktu 2.5.należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Do wykonania robót malarskich należy przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających
robót budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Elementy drewniane i metalowe.
5.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być nie zmurszałe o wilgotności nie
większej niż 12% bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych
zanieczyszczeń.
Elementy drewniane wiaty należy równomiernie zeszlifować. Widoczne na gotowej powierzchni
pod światło nierówności należy ocenić wzrokowo.
5.2. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki z farb
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Elementy drewniane zabezpieczyć impregnatem „drewnochron” i jest przeznaczony
do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni.
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża.
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
a) badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
b) badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
c) badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża .
Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót
do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty
należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
[2]PN-C-81903:2002 - Farba poliwinylowa
[3] Impregnaty ochronne.

ROZDZIAŁ. 9. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i
uzupełniających elementów małej architektury.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część
dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji, przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót montażowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres
robót wchodzą następujące czynności :
- montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych,
- montaż wyposażenia uzupełniającego,
- montaż elementów małej architektury.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami
Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Zestaw placu zabaw składający się z następujących elementów;
- zestaw MARLENKA, KUJAWIAK
- karuzela szt.1,
- walec wysoki szt1
- bujak szt.2
- zestaw chatka puchatka szt.1
- zestaw zabawowy kujawiak szt.1.
- drążek schodkowy szt.1
- huśtawka wagowa szt.2
- huśtawka wagowa maluch szt. 1
-stół pinpongowy szt 1- piłkarzyki szt.1
- huśtawka bocianie gniazdo szt.1
-huśtawka dwuosobowa szt 1
- tablica z regulaminem placu zabaw szt.1,
Urządzenia te posiadają atest higieniczny.
Montaż:
Wyroby związane z gruntem na stałe w fundamencie. Zestaw zamocowany na kotwach stalowych.
2.2. Urządzenia uzupełniające (mała architektura):
2.2.1. Drewniana ławka parkowa z oparciem do trwałego posadowienia w gruncie - szt.14
Konstrukcja drewniana, wypełnienie z elementów drewnianych.
2.2.2. Kosz na śmieci – szt.6
Kosz z blachy ocynkowanej wolnostojący o pojemności 40l. Konstrukcja zewnętrzna drewniana.
2.2.3. Stojaki na rowery 5 stanowiskowe– szt.1
3. SPRZĘT I MASZYNY:
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy
użyciu dowolnego
sprzętu np
- Łopaty, kilofy, łomy, grabki
- Poziomice,
- Młotki
- Klucze specjalistyczne
- Wiertarki i wkrętarki
- Ubijaki i zagęszczarki
- Taczka
4. TRANSPORT:
- Samochód skrzyniowy
- Samochód samowyładowczy
5. WYKONANIE I ZAKRES ROBÓT.
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa.
Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia
robót osób niepowołanych.
Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.
Montaż urządzeń od poz..2.1.do poz. 2.2.3 dokonać w gruncie na prefabrykowanych fundamentach
żelbetowych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW.

Należy sprawdzić:
- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu
- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z
dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek
elementów składowych
- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.
7. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT.
Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji
projektowej i przepisów związanych.
Odbiór końcowy – roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych odbiera
komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.
Inwestor na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót
ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowiązek sprawdzenia:
- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń
- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń
- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty
bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia
- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do
obrotu i stosowania w budownictwie
- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania
- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach
placu budowy
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót i
podpisuje go.
Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i
odebrane roboty.
Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót komisja
dopuszcza przedmiotowy
teren do użytkowania.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B.09.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

ROZDZIAŁ 10. WYPOSAŻENIE BOISKA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych
z montażem wyposażenia boisk.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji
robót w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
- Wykonanie montażu wyposażenia boiska,

1.4. Określenia podstawowe
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO- „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
-humus pochodzący z korytowania terenu w obrębie terenu rekreacyjno-sportowego
-mieszanka traw boiskowych o wysokości koszenia 4-5 cm
-nawożenie startowe nawóz o podobnych parametrach /nawóz WOLF –Garden startowy 2,5 kg/100
m2 LY-N 100
-woda do podlewania
2.2.1. Urządzenia boiskowe
- Bramki metalowe do piłki ręcznej i siatką –2kpl
- Piłkochwyty wys. 5mx 22,0m 2kpl
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 3.
4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2..Transport pozostałych materiałów
-Transport wewnętrzny humusu pochodzący z korytowania terenu pod montaż urządzeń
i budowli w obrębie terenu,można przewozić dowolnym środkiem transportu . Oddzielenie warstwy
darni gr 5-10 cm od czystego humusu ,którego warstwa wynosi około 30 cm wg badań
geologicznych,załączonych do opracowania.
Ilość humusu czystego pochodząca z korytowania, winna być zagospodarowana w taki sposób aby
były to ilości wystarczające . Należy układać humus w sposób równomierny na powierzchni
boiska.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
-koszenie wyrośniętych traw
-mechaniczne zdarcie warstwy darni gr 5-10 cm w obrębie boiska ,
-mechaniczne rozdrobnienie powierzchni,niwelacja powierzchni terenu pod boisko
-dowóz czystego humusu pochodzącego z korytowania / układać w sposób równomierny
na powierzchni boiska/
-niwelacja mechaniczna powierzchni boiska,
-nadanie spadku dachowego 0,4 %, mechaniczne równanie powierzchni
-wałowanie ręczne,nawożenie startowe /nawóz WOLF –Garden startowy
2,5 kg/100 m2 LY-N 100 /pow.boiska 1056 m2/
-sianie trawy ,wałowanie ręczne

-pielęgnacja
-pierwszy pokos trawy
-malowanie linii
-przekazanie inwestorowi boiska
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Sprawdzenie ustawienia słupków :
-roboty montażowe piłkochwytów wykonać ręcznie , po uprzedniej zgodzie na wykonywanie robót
w obrębie linii wysokiego napięcia
- słupki piłkochwytów, elementy wyposażenia boiska muszą być ustawione pionowo zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy ), szt.-słupki , bramki.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami
nieniszczącymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na gorąco.
na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa

ROZDZIAŁ 11.
SIŁOWNI

ELEMENTY WYPOSAŻENIA- ZEWNETRZNEJ

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania , dostawy,
montażu i odbioru elementów siłowni zewnętrznej przy projektowanym boisku .
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi dostawa i montaż wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym z
dokumentacją projektową :
a) twister/wachadło
b)wyciąg górny + pylon +wyciskanie siedząc
c) koła taichi
d) biegacz +pylon +orbitrek
e)prasa nożna +pylon+Wioślarz
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. Są także zgodne z zapisami
specyfikacji ogólnej ST.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wiedzą i
sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00.00
2.2 Wymagania szczegółowe
Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 1176-1:2009, która
pozwala na użytkowanie ich przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw.
Elementy narażone na silne zużycie tj. stopki i siedziska wykonane są ze stali nierdzewnej odpornej
na warunki atmosferyczne i zadrapania.
Odległości między elementami ruchomymi urządzeń a stałymi muszą być większe, niż 23 cm co
zabezpiecza przed niebezpiecznym zakleszczeniem części ciała.
Urządzenia wyposażone w ograniczniki, które uniemożliwiają nadmierne wychylenia elementów
wahających się powyżej 50 stopni zapobiegając niebezpiecznym uderzeniom.
Urządzenia wyposażone w amortyzatory redukujące siły zderzeń elementów swobodnie
opadających.
Urządzenia montowane do fundamentów minimum 30 cm pod ziemią, co zapobiega
przypadkowemu lub celowemu odkryciu
fundamentu i mocowania.
Urządzenia w standardzie „outdoor fitness” firmy Star max lub inne o parametrach równoważnych .
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Inspektorem nadzoru asortymentu i
standardu przewidzianego do
montażu wyposażenia. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Inspektor nadzoru potwierdzi
asortyment i standard.
Do zakresu robót Wykonawcy wchodzi w szczególności uzyskanie od Zamawiającego protokołu
odbioru budowlanego dostawy
wybranego kompletnego systemu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
W trakcie realizacji robót badaniom podlegają :
a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urządzeń i wyposażenia
b) wyposażenie wewnętrzne
c) zgodność wyposażenia z dokumentacją projektową
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robót
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami .
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy
kalkulować w wycenie robót podstawowych.
7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00.00.00
8.2 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.
8.3 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają odbiorowi końcowemu.
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające
w szczególności :
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe
wbudowanych materiałów i wyrobów
e) ustalenia technologiczne
inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiającym.

ROZDZIAŁ 12. ELEMENTY WYPOSAŻENIA- OGRODZENIA
ZEWNĘTRZNEGO WEWNĘTRZNEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montażem prefabrykowanych elementów ogrodzenia wewnętrznego i
zewnętrznego na terenie rekreacyjno -sportowym.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
– Wykonanie montażu ogrodzenia zewnętrznego,bezpiecznego z siatki plecionej
ocynkowanej,powlekanej o właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej
świadectwami jakości WYS.1500 mm, oczko 50x50 ,średnica drutów gr.2 mm, system
mocowania W wersji powlekanej PCV odpornego na działanie promieni ultrafioletowych
UV. Siatka pleciona /ślimakowa/ wykonywana jest w wersji ocynkowanej i powlekanej
tworzywem pvc kolor 6005
– Słupki ogredzeniowe narożne,pośrednie,podporowe to średnica 48,3 mm/2mm
standardowe zabezpieczenia antykorozyjne powłoka cynkowa i poliester,standardowy
kapturek nawierzchniowy/PE mrozoodporny
– Furtki standardowe szerokości 1000 mm szt.3 zabezpieczenia antykorozyjne powłoka
cynkowa i PVC ,zamki zwykłe, kolor zielony 6005.
– Fundament pod słupki układany na mokro w wykopie wierconym o przekroju 25cm na
głębokość 80cm .
– Wykonanie montażu ogrodzenia wewnętrznego panelowego montowanego na sucho,
po wykonaniu wymiany gruntu pod plac zabaw, wysokość ogrodzenia 110 cm wys. panela
1070 mm , szerokość panela 2020 mm ,pręty #6mmi#8mm , słupki 55 mm x 65
mm,długości 1350 mm montowane na prefabrykatach betonowych fi.500 mm gr.150 mm
posadowionych na głębokości 35 cm poniżej terenu--Furtki szerokości 120 cm w ilości 2

1.4. Określenia podstawowe
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO- „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
2.2.1. Materiały ogrodzeniowe
– siatka ogrodzeniowa pleciona ślimakowa ,słupki,furtki,pręt sprężający
napinacz,opaska,nasadka,część pomocnicza,śruba mocująca,drut naciągowy,drut mocujący
– ogrodzenie wewnętrzne rozbieralne panele ,słupki,prefabrykowane fundamenty.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 3.
4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.Montaż ogrodzenia zgodnie z instrukcją producenta.
5.3. Montaż słupków,furtek , zgodnie z instrukcją producenta.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia ogrodzenia:
- słupki ,panele, furtki, elementy wyposażenia musza być ustawione pionowo zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy )ogrodzenia, szt.-słupki
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami
nieniszczącymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na gorąco.
na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa

ROZDZIAŁ 13. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
KOD CPV- 45233220-7

Roboty w zakresie utwardzeń

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót .
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
- chodników,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie
powinny przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60
MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w
ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosić nie
więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250
[2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca,
jeżeli:
– próbka nie wykazuje pęknięć,
– - strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie
jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosić nie więcej
niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej
niż „32,5”.
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-

B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi
w ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych,
może stanowić:
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, itp.,
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tłuczniowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki
uliczne betonowe /zjazd/ wg BN- 80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników, obrzeży zgodne z
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 10 cm. Podsypka powinna
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Należy zastosować kostkę besfazową /kolor szary/gr.8 cm,gr.6 cm
Kostkę układa się na podsypce bazaltowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyż w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją
projektową i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±
0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1
cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań
1. PODSTAWA ZMIAN
Decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. została
zatwierdzona norma PN-EN
1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.
Norma zawiera postanowienia dotyczące materiałów, właściwości, wymagań i metod badań
odnoszących się do
betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementów uzupełniających,
przeznaczonych dla ruchu
kołowego i pieszego.
2. ZMIANY AKTUALIZACYJNE W ST
Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania określone dla
betonowej kostki brukowej w ogólnych specyfikacjach technicznych (ST):
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i
chodników,które wynikały z ustaleń i procedur Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zawartych w

wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.
W niniejszej informacji przedstawia się propozycje modyfikacji wymagań w OST, według PN-EN
1338, dotyczące ustaleń dla zewnętrznych nawierzchni, mających kontakt powierzchni z solą
odladzającą w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowań kostki, np. na wewnętrznych
nawierzchniach, wymagania OST należy odpowiednio
dostosować).
3. NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA
dotyczące betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu
3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta
Dopuszczalne odchyłki

Odchyłki płaskości i pofalowania
(jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm)

3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne
3.2.1. Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających

3.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż
3,6 MPa.
śaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać
obciążenia
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.
3.2.3. Trwałość (ze względu na wytrzymałość)
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków
zewnętrznych
zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań
wytrzymałości na
rozciąganie przy rozłupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.
3.2.4. Odporność na ścieranie

3.2.5. Odporność na poślizg/poślizgnięcie
Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod
warunkiem, że ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania
bardzo gładkiej powierzchni.
Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy
zastosować metodę badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną
odporności na poślizg/poślizgnięcie.
3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wygląd
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie
powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy,
nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek
brukowych i nie są uważane za istotne).
3.2.6.2. Tekstura
Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna być opisana przez producenta.
Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z
załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.
(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie
są uważane za istotne).
3.2.6.3. Zabarwienie
W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element.
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z
załącznikiem J
normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorcę.
(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są
uważane za istotne).
4. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
.WSTĘP.
4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
4.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót

4.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
4.4. Określenia podstawowe
4.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
4.2.0. MATERIAŁY
4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania
ogólne” pkt 2.
4.2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- żwir lub piasek do wykonania ław,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
4.2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
- obrzeże niskie - On,
- obrzeże wysokie - Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
obrzeża dzieli się na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75
cm gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
4.2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
4.2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzeży

4.2.5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

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

4.2.7. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm
większa niż szerokość obrzeża.
4.2.8. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
4.2.9. Materiały na ławę i do zaprawy
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
w/w ST.
4.3.0. SPRZĘT
4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.
4.3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
5.0. TRANSPORT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.
5.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.
5.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.
6.0.WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
6.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
6.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
6.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
7.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.
7.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie

z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
7.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości
obrzeża,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
8.0. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
9.0. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
10.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
10.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą
11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
[1] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
[2] PN-B-06250 Beton zwykły
[3] PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
[4] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
[5] PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka
[6] PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
[7] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

[8] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
[9] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

ROZDZIAŁ 14.
OBRAMOWANIA I OPASKI JEZDNI LUB CHODNIKÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem obramowań i opasek utwardzeń w ramach:
rewitalizacji terenu rekreacyjno-sportowego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem obramowań i opasek utwardzeń terenu.
Szczegółowy zakres robót objętych płatności obejmuje:
zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robot
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie - obudowa krawędzi nawierzchni utwardzonych zapewniająca dobre boczne
oparcie dla poszczególnych warstw nawierzchni.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz1ce robot
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz1ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów stosowane przy wykonaniu obramowań i opasek jezdni
i chodników
Przy wykonywaniu obramowań i opasek stosuje się następujące materiały:
- piasek,
- żwir i mieszanka,
- cement portlandzki,
- woda,
- żwir do wykonania ław,
- tłuczeń i kliniec,
-kostka granitowa 9x11cm
Jakkolwiek opaska nie jest przeznaczona do ruchu, to ze względu na możliwość zjeżdżania na nią
pojazdów

powinna ona posiadać wytrzymałość i stateczność zbliżoną do wytrzymałości i stateczności samej
nawierzchni.
Opaski i obramowania nawierzchni jezdni i chodników wykonuje się z:
- brukowca nieobrobionego (z kamienia narzutowego),
- brukowca obrobionego,
- brukowca płytowanego (z kamienia łamanego),
- płyt betonowych (trylinki),
- prefabrykowanych płyt z białego betonu,
- klinkieru drogowego,
- kostki kamiennej nieregularnej.
Przykładowe zastosowanie i konstrukcję obramowań i opasek przedstawiają rysunki 1, 2, 3, 4
i 5.

Rys. 1. Obramowanie jezdni z brukowca
1. brukowiec z kamienia łamanego lub narzutowego od 13 do 17 cm
2. podsypka z piasku

Rys. 2.Obramowanie chodników z kostki
1. kostka kamienna od 7 do 9 cm
2. podsypka z piasku

Rys. 3.Obramowanie chodnika z brukowca od 10 do 12 cm
1. brukowiec
2. podsypka z piasku

Rys. 4.Obramowanie jezdni z trzech rzędów klinkieru z umocowaniem warstwą tłucznia
a) widok z góry
b) przekrój poprzeczny

Rys. 5.
Obramowanie jezdni z klinkieru ułożonego prostopadle do osi drogi
a) widok z góry
b) przekrój poprzeczny
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Piasek, żwir, mieszanka, zaprawa
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub zapraw przy
obramowaniach lub
opaskach, materiały do ich wykonania powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) żwir i mieszanka - PN-B-11111 [12],
b) piasek - PN-B-11113 [14],
c) zaprawy - PN-B-14501 [15].
2.3.2. Cement
Cement użyty do wytwarzania betonów, zapraw i podsypek cementowo-piaskowych powinien być
klasy nie
mniejszej niż 32,5.
Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [16].
2.3.3. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany „1” i
odpowiadać
wymaganiom PN-B-32250 [17].
2.3.4. Masa zalewowa
Do zalewania spoin obramowań i opasek ustawionych na zaprawie cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych
zaprawą należy nad szczeliną dylatacyjną ławy używać bitumicznej masy zalewowej wg wymagań
BN-74/6771-04 [23] lub
innej, posiadającej aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.3.5. Żwir do wykonania ław
Żwir lub piasek do wykonania ław powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [9] lub PN-B06712 [10].
2.3.6. Tłuczeń i kliniec
Tłuczeń i kliniec powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11112 [13].
2.3.7. Beton
Należy stosować beton klasy zgodnej z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. Beton
powinien spełniać
wymagania PN-B-06250 [7].

2.3.8. Brukowiec nieobrobiony
Brukowiec nieobrobiony (kamień narzutowy) do wykonania obramowania jezdni, opaski jezdni lub
chodnika powinien być
kamieniem trwałym, niezwietrzałym, mieć strukturę drobnoziarnistą i zwięzłą, bez pęknięć i żył.
Materiał na brukowiec z
kamienia narzutowego powinien posiadać cechy fizyczne i wytrzymałościowe podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Właściwości fizyczne i wytrzymałościowe dla kamienia wg PN-B-11104 [11]

2.3.9. Brukowiec obrobiony i płytowany
Brukowiec obrobiony i płytowany do wykonania obramowania jezdni lub opaski jezdni lub
chodnika powinien być
brukowcem kl. I, trwałym, niezwietrzałym, mieć strukturę drobnoziarnistą i zwięzłą, bez pęknięć i
żył. Materiał na brukowiec
obrobiony i płytowany powinien posiadać cechy fizyczne i wytrzymałościowe podane w tablicy 1.
Wymiary i dokładność wykonania brukowca wg PN-B-11104 [11] przedstawia tablica 2.

2.3.10. Płyty betonowe (trylinka)
Do produkcji płyt drogowych betonowych należy stosować beton klasy B 25 i B 30. Kształt płyt
betonowych
przedstawiono na rys. 6.
Rodzaj p

Rodzaj z

Rodzaj i

Rys. 6.
Kształt płyt sześciokątnych
Wymiary płyt podano w tablicy 3.
Tablica 3. Wymiary płyt sześciokątnych

p- płyta połówkowa z - płyta zwykła i - płyta infuła
Dopuszczalne odchyłki płyt nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy 4.
Tablica 4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt

Płyty mogą być produkowane o innym kształcie (np. czworokątnym), pod warunkiem spełnienia
pozostałych
wymagań normy.
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać:
- płyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- płyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.
Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie
płyt powinny być
równe i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt nie powinny
przekraczać wartości podanych
w normie BN-80/6775-03/01 [24].
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/677503/01 [24].
2.3.11. Prefabrykowane płyty betonowe z białego betonu
Ze względu na przeznaczenie rozróżnia się następujące typy prefabrykatów:
a) prefabrykaty z białego betonu służące do obramowania jezdni,
b) prefabrykaty z białego betonu służące do obramowania wysp kierujących ruchem w obrębie
skrzyżowań.
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje płyt:

a) o przekroju prostokątnym, służące do obramowania jezdni,
b) o przekroju trapezowym (krawężnik trapezowy), służące do obramowania wysepek kierujących
ruchem.
Zarówno prefabrykaty o przekroju prostokątnym, jak również o przekroju trapezowym, produkuje
się w
wytwórniach prefabrykatów dwuwarstwowo.
Wymiary prefabrykatów z białego betonu:
– prefabrykat rodzaju a)

– prefabrykat rodzaju b)

Rys. 7. Wymiarowanie prefabrykatów
Wymiary prefabrykatów podano w tablicy 5.
Tablica 5. Wymiary prefabrykatów

Długość prefabrykatów stosowanych na łukach może być krótsza.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów betonowych z białego betonu nie powinna
przekraczać:
- dla wymiaru l - ± 10 mm,
- dla wymiarów b, h, hl - ± 3 mm.
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonów, o fakturze zatartej.
Krawędzie
elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie
powinna przekraczać 3 mm.
Prefabrykaty betonowe z białego betonu, ze względu na swe przeznaczenie powinny odpowiadać
wymogom normy BN80/6775-03/01 [24].
2.3.13. Kamienna kostka drogowa nieregularna
Kamienna kostka drogowa nieregularna jest stosowana do budowy nawierzchni wg PN-S-96026
[19] oraz do
wykonywania obramowań i opasek jezdni lub chodników wg normy BN-64/9321-01 [27].

W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy
kostki: I, II.
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostek: 1, 2, 3.
W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki rozróżnia się następujące wielkości: 5,
6, 8 i 10 cm.
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Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane
cechy fizyczne
i wytrzymałościowe przedstawia tablica 10.
Tablica 10. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej

Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki
nieregularnej przedstawia
rysunek 8.

Rysunek 8. Kształt kostki nieregularnej
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 11.
Tablica 11. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki

Badanie kostek kamiennych zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych
odchyłek,
podanych w tablicy 11. Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech
fizycznych i
wytrzymałościowych podanych w tablicy 10. W skład partii przeznaczonej do badań powinny
wchodzić kostki jednakowego
typu, rodzaju, klasy i wielkości.
2.3.14. Asfaltowa emulsja kationowa
Asfaltowa emulsja kationowa do wypełniania spoin powinna spełniać wymagania normy BN71/6761-02 [22] lub
WTEmA-94 [28].
2.4. Składowanie materiałow
2.4.1. Składowanie kruszyw
Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania robót nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i
zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć
kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu
składowania powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
2.4.2. Składowanie materiałów na nawierzchnie obramowań i opasek
Brukowiec, klinkier drogowy, kostkę kamienną, płyty betonowe, prefabrykowane płyty z białego
betonu
Wykonawca będzie składał oddzielnie, na podłożu utwardzonym, dobrze odwodnionym w stosach
nie przekraczających 1
m wysokości. Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania.
Powierzchnie płyt
prefabrykowanych z białego betonu oraz powierzchnie płyt betonowych należy szczególnie chronić
w czasie składowania
przed uszkodzeniami stosując między elementami przekładki.
2.4.3. Składowanie cementu
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz1ce sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robot

Wykonawca przystępujący do wykonania obramowania lub opaski powinien wykazać się
możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych i mechanicznych,
- walców statycznych i wibracyjnych,
- koparko-spycharek itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz1ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałow
4.2.1. Transport materiałów kamiennych i prefabrykatów
Materiały kamienne i prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w
sposób zabezpieczony
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami.
4.2.2. Transport pozostałych materiałów
Mieszankę betonową należy przewozić zgodnie z normą PN-B-06250 [7].
Masę zalewową należy przewozić zgodnie z normą BN-74/6771-04 [23].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki ogolne wykonania obramowan i opasek
Obramowania i opaski służą nie tylko do umocnienia krawędzi jezdni, ale również do wzrokowego
jej ograniczenia oraz
do optycznego prowadzenia ruchu.
Obramowania i opaski powinny:
- zachować swoją stateczność przy zjeżdżaniu na nie pojazdów,
- mieć regularną linię krawędzi,
- wyraźnie odróżniać się własnym kolorem od koloru nawierzchni.
5.3. Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca nieobrobionego
5.3.1.
Warunki ogólne wykonania
Wykonanie obramowania jezdni z brukowca nieobrobionego wymaga wykonania koryta pod
obramowanie oraz
podsypki piaskowej lub podsypki cementowo-piaskowej zgodnej z dokumentacją projektową.
Obramowanie jezdni
wykonuje się z jednego lub dwóch rzędów kamienia polnego.
Wykonanie opaski jezdni z brukowca nieobrobionego wykonuje się na podsypce piaskowej, na lub
bez warstwy
filtracyjnej. Kamień układa się metodą brukowania na podsypce piaskowej lub cementowopiaskowej. O ile dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, grubość podsypki piaskowej powinna wynosić 10 cm.
Wysokość kamienia od 13 do 17
cm. Szerokość opaski powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
Opaski chodnikowe wykonuje się jak opaski jezdni. Kamień naturalny użyty na opaskę chodnika
powinien być
przesortowany do wymiarów od 10 do 12 cm.
5.3.2. Przygotowanie koryta pod obramowanie i opaskę jezdni lub chodnika
Koryto pod opaski jezdni lub chodników Wykonawca powinien wykonać zgodnie z wymaganiami
określonymi w
SST D-04.01.01”Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża”. Szerokość koryta

Wykonawca powinien wyznaczyć
przy pomocy szpilek wbitych równolegle do osi jezdni od strony pobocza. Szpilki powinny
umożliwić naciąg sznurów
wzdłuż uprzednio zaniwelowanych punktów wysokościowych.
5.3.3. Wykonanie warstwy filtracyjnej
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej, to Wykonawca
wykona ją zgodnie z
zasadami określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.
5.3.4. Wykonanie podsypki piaskowej
Podsypka pod obramowanie i opaski jezdni i chodników powinna być wykonana z piasku
odpowiadającego
wymaganiom pkt 2.3 niniejszej SST.
5.3.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie określa inaczej, to skład podsypki cementowopiaskowej powinien
być ustalony przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowany przez Inżyniera.
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm z podsypki cementowopiaskowej
powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niż 14 MPa.
5.3.6. Wykonanie obramowania jezdni
Obramowanie z brukowca nieobrobionego Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją
projektową, z jednego
lub dwóch rzędów kamieni układanych wzdłuż sznura równolegle do krawędzi nawierzchni. Spoiny
poprzeczne w rzędzie
sąsiednim powinny się mijać co najmniej o 1/4 długości kamienia.
Każdy kamień powinien być mocno wbity w podsypkę piaskową uderzeniami młotka tak, aby nie
wychylał się przy
poruszaniu. Kamienie powinny być ściśle dosunięte do siebie.
Przed przystąpieniem do ostatecznego ubicia, Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość
ustawienia
kamieni, ścisłość ułożenia i powiązanie spoin. Szczeliny obramowania powinny być wypełnione
klińcem z polaniem wodą.
Obramowanie powinno być ułożone o 1 cm niżej od krawędzi istniejącej nawierzchni.
Po wykonaniu obramowania, Wykonawca zasypie obramowanie piaskiem warstwą grubości 2 cm i
zamuli przy użyciu
wody.
5.3.7. Wykonanie opaski jezdni
Wykonawca jest zobowiązany wykonać opaskę zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Nawierzchnię opaski z brukowca nieobrobionego Wykonawca wykona zgodnie z zasadami
określonymi w SST D05.02.02 „Nawierzchnia brukowcowa”.
Spadek podłużny opaski powinien być zgodny ze spadkiem nawierzchni. Jeśli dokumentacja
projektowa tego nie
określa, to spadek poprzeczny opaski z brukowca nieobrobionego powinien wynosić 4 %.
5.3.8. Wykonanie opaski i chodnika
Opaskę z brukowca nieobrobionego wzdłuż chodnika wykonuje się jak opaskę jezdni z tym, że na
nawierzchnię
opaski dobiera się kamień naturalny o wymiarach od 10 do 12 cm.
5.4. Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca obrobionego
5.4.1. Warunki ogólne wykonania

Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca obrobionego wykonuje się bezpośrednio na
podsypce
piaskowej lub, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, na podsypce cementowo-piaskowej.
Obramowanie, jeśli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, wykonuje się zazwyczaj z jednego lub z dwóch
rzędów brukowca. O ile
dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej, to przed ułożeniem podsypki
Wykonawca jest
zobowiązany do jej wykonania.
O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, grubość podsypki piaskowej powinna
wynosić 10 cm, a
wysokość brukowca od 16 do 20 cm. Szerokość opaski powinna być zgodna z dokumentacją
projektową.
5.4.2. Przygotowanie koryta pod obramowanie i opaskę jezdni lub chodnika
Koryto pod opaski jezdni lub chodników Wykonawca powinien wykonać zgodnie z wymaganiami
określonymi w
SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża”.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania koryta zgodnie z dokumentacją projektową. Szerokość
koryta powinna być
wyznaczona przy pomocy szpilek wbitych równolegle do osi jezdni od strony pobocza. Szpilki
powinny umożliwić naciąg
sznurów wzdłuż uprzednio zniwelowanych punktów wysokościowych.
5.4.3. Wykonanie warstwy filtracyjnej
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej, to Wykonawca
wykona ją zgodnie z
zasadami określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.
5.4.4. Wykonanie podsypki piaskowej
Podsypka pod obramowanie lub opaskę jezdni z brukowca obrobionego zostanie przez Wykonawcę
wykonana zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, z piasku odpowiadającego wymaganiom pkt 2.3.
5.4.5. Wykonanie obramowania jezdni
Obramowanie z brukowca obrobionego Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z
dokumentacją
projektową i SST. Obramowanie wykonuje się najczęściej z jednego lub dwóch rzędów kamieni
układanych wzdłuż
sznura, zgodnie z pochyleniem nawierzchni, równolegle do krawędzi nawierzchni.
Brukowiec układa się na ławie betonowej .
Każdy kamień powinien być mocno wbity w beton ławy uderzeniami młotka tak, aby nie wychylał
się przy poruszaniu. Kamienie powinny być ściśle dosunięte do siebie.
Przed przystąpieniem do ostatecznego ubicia obramowania, Wykonawca powinien sprawdzić
prawidłowość
ustawienia kamieni, ścisłość ich ułożenia i przewiązanie spoin. Szczeliny obramowania pomiędzy
kamieniami powinny być
wypełnione klińcem z polaniem wodą. Obramowanie powinno być ułożone ściśle przy krawędzi
istniejącej nawierzchni.
Wysokość obramowania powinna być 1 cm niżej od krawędzi nawierzchni.
Po wykonaniu obramowania, Wykonawca powinien zasypać nawierzchnię obramowania piaskiem
grubości 2 cm i zamulić przy użyciu wody.
5.4.7. Wykonanie opaski jezdni
Nawierzchnię opaski jezdni z brukowca obrobionego od 9x11 cm cm wykonuje się podobnie jak

dla chodników. O ile dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej, to
Wykonawca wykona
ją zgodnie z zasadami określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”, przed
wykonaniem podsypki.
Wykonanie nawierzchni opaski jezdni z brukowca Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją
projektową i SST.
Nawierzchnię opaski z brukowca obrobionego Wykonawca wykona zgodnie z zasadami
określonymi w SST D05.02.02 „Nawierzchnia brukowcowa”.
Spadek podłużny opaski powinien być zgodny ze spadkiem nawierzchni. Jeśli dokumentacja
projektowa nie
określa inaczej to spadek poprzeczny nawierzchni opaski jezdni z brukowca powinien wynosić 2 %.
5.5. Wykonanie obramowania i opaski z kostki kamiennej nieregularnej
5.5.1. Warunki ogólne wykonania
Obramowanie i opaski jezdni lub chodników z kostki nieregularnej Wykonawca jest zobowiązany
wykonać
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami Inżyniera.
Obramowanie jezdni wykonuje się z kostki kamiennej nieregularnej od 9 do 11 cm na uprzednio
przygotowanym podłożu koryta i podbudowie. Kostkę układa się na warstwie wyrównawczej z
piasku, żwiru lub
zaprawy cementowo-piaskowej odpowiednio zagęszczonej.
Obramowanie chodnika wykonuje się z kostki o wysokości od 7 do 9 cm na warstwie piasku lub
żwiru. Kostka
drobna, mozaikowa, o wymiarach od 3 do 7 cm może być układana na podbudowie i warstwie
wyrównawczej.
Opaski jezdni z kostki od 9 do 11 cm wykonuje się na podbudowie zgodnie z wymaganiami
konstrukcyjnymi,
jakie obowiązują przy budowie nawierzchni tego rodzaju.
Opaski chodnikowe wykonuje się bez podbudowy z kostki od 7 do 9 cm na podsypce ze żwiru lub
piasku.
Opaski z kostki kamiennej małej, tzw. mozaikowej, o wymiarach od 3 do 7 cm wykonuje się na
podbudowie i podsypce cementowo-piaskowej.
5.8.2. Przygotowanie koryta
Wykonawca wykona koryto pod obramowanie lub opaski jezdni i chodników zgodnie z
dokumentacją projektową,
SST i wymaganiami Inżyniera.
Zasady wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem są zawarte w SST D-04.01.01
„Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.8.3. Wykonanie warstwy odsączającej
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania warstwy odsączającej zgodnie z zasadami zawartymi
w SST D04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.
5.8.4. Przygotowanie podbudowy pod obramowanie lub opaskę
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie obramowania lub opaski z kostki
kamiennej na
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. to warunki
wykonania podbudowy

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich SST:
- D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”,
- D-04.05.01 „Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
- D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia”.
5.8.5. Podsypka
Do wykonania obramowania i opaski z kostki kamiennej można stosować następujące rodzaje
podsypki:
- podsypkę cementowo-żwirową, cementowo-piaskową,
- podsypkę żwirową lub piaskową.
Rodzaj podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami
Inżyniera.
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z PN-S-96026 [19].
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST.
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej
powinien wynosić od
0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
5.8.6. Obramowanie jezdni
Obramowanie jezdni z kostki kamiennej nieregularnej wykonuje np. z dwóch lub trzech rzędów
kostki
o wymiarach od 9 do 11 cm.
Spadek podłużny obramowania powinien być zgodny ze spadkiem nawierzchni.
Pochylenie poprzeczne obramowania z kostki powinno być zgodne z dokumentacją projektową.
Obramowanie powinno być wykonane 1 cm poniżej poziomu krawędzi nawierzchni.
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach
powinny się mijać co
najmniej o 1/4 szerokości kostki.
5.8.7. Obramowanie chodnika
Obramowanie chodnika wykonuje się np. z dwóch lub trzech rzędów kostki kamiennej
nieregularnej,
o wymiarach od 7 do 9 cm na podsypce piaskowej lub żwirowej.
Pozostałe zasady wykonania są takie same jak w p. 5.8.6.
5.8.8. Opaski jezdni lub chodnika
Wykonawca wykona nawierzchnię opasek jezdni lub chodników, zgodnie z dokumentacją
projektową i zasadami
określonymi w SST D-05.03.01 „Nawierzchnie kostkowe”.
5.8.9.
Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w odległościach od 10 do 15 cm oraz w takich
miejscach, w
których występuje zmiana sztywności podłoża.
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej
z zalaniem spoin
zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad
szczelinami podbudowy.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm.
5.8.10. Ubijanie kostki
Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe.
5.8.11. Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin powinno być wykonane po ubiciu kostki. Stosuje się następujące rodzaje
wypełnienia spoin:
- zaprawą cementowo-piaskową,

- masą zalewową,
- piaskiem.
Zaprawę cementowo-piaskową należy stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
układanej na podsypce
cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej
układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. Wypełnianie spoin piaskiem dozwolone jest przy
nawierzchniach z
kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej.
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane:
- z zaprawy o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 30 MPa,
- przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z
dodatkiem 1 % cementu w
stosunku objętościowym,
- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką.
Wypełnianie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących
wymagań:
- spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość
około 5 cm,
- masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek.
Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem
następujących wymagań:
- w czasie zamulania piasek powinien być polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny.
- szerokość spoin pomiędzy kostkami nie powinna przekraczać 12 mm.
5.8.12. Pielęgnacja obramowania i opaski
Sposób pielęgnacji obramowania i opaski zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju
podsypki.
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową,
polega na
polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności
przez okres jednej doby.
Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7
dni. Po upływie od 2
do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić
dokładnie z piasku i można
oddać do ruchu.
Opaska kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu
bezpośrednio
po wykonaniu bez czynności pielęgnacyjnych.
Opaska kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, można
oddać natychmiast do
ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację można uznać za
ukończoną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Zakres i rodzaje badan
6.2.1. Kontrola wykonania koryta
Kontrola wykonania koryta pod obramowania lub opaski jezdni i chodników obejmuje sprawdzenie

zgodności
wykonania koryta z dokumentacją projektową, spadków poprzecznych, zagęszczenia dna koryta,
głębokości
wykonanego koryta oraz jego ukształtowania w planie, z tolerancją:
- dla spadku poprzecznego koryta ± 0,5 %,
- głębokości koryta ± 2 cm,
- odchyłki krawędzi zewnętrznej koryta równoległej do osi drogi w planie nie więcej niż o ± 2 cm
na każde 100 m długości.
6.2.2. Kontrola warstwy odsączającej
Przy wykonywaniu warstwy odsączającej ze żwiru lub piasku pod obramowania, opaski jezdni lub
chodników,
dopuszcza się następujące tolerancje:
- grubość warstwy odsączającej ± 1 cm,
- szerokość warstwy ± 2 cm,
- prześwit pod łatą 4 m mierzony zgodnie z BN-69/8931-04 [25] może wynosić max do 1 cm.
6.2.3.
Kontrola podbudowy
Przy wykonywaniu podbudowy pod obramowania, opaski jezdni lub chodnika dopuszcza się
następujące
tolerancje:
- szerokość podbudowy ± 2 cm,
- grubość podbudowy tłuczniowej, żużlowej, gruzowej ± 1,5 cm,
- grubość podbudowy betonowej ± 1,0 cm,
- równość podłoża pod łatą 4 m - prześwit max do 2,0 cm.
6.2.4. Kontrola ławy
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą
wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy
Wymiary ławy należy sprawdzać w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10 % wysokości projektowanej,
- dla szerokości ławy ± 20 % szerokości projektowanej.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde
100 m ławy,
trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie
może przekraczać 1
cm.
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na
każde 100 m
wykonanej ławy.
6.2.5. Dopuszczalne odchylenie linii krawędzi obramowania lub opaski
Dopuszczalne odchylenie linii krawędzi w planie od linii projektowanej wynosi ± 2 cm na każde
100 m ustawionego
obramowania lub opaski.
6.2.6. Kontrola warstwy wyrównawczej rozścielonej na podbudowie
Przy wykonywaniu warstwy wyrównawczej rozścielanej na podbudowie, dopuszcza się tolerancję
grubości
warstwy wyrównawczej cementowo-żwirowej, która może się różnić od założonej w projekcie o ±
1 cm, lecz musi
wynosić nie mniej niż 2 cm.

6.2.7. Kontrola podsypki pod nawierzchnie brukowcowe obramowania
Wykonana podsypka może posiadać następujące dopuszczalne odchylenia od założonej w
dokumentacji
projektowej lub SST:
- grubość warstwy ± 1 cm,
- wielkość prześwitu pomiędzy przyłożoną równolegle do osi podłużnej 4 m łatą, a powierzchnią
podsypki nie powinna
przekraczać ± 1 cm.
6.2.8. Kontrola nawierzchni obramowania, opaski jezdni i chodników
Kontrola wykonania nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub chodników obejmuje
sprawdzenie zgodności
wykonania nawierzchni z dokumentacją projektową lub SST w zakresie:
- równości podłużnej nawierzchni,
- pochylenia podłużnego,
- spadków poprzecznych,
- szerokości spoin nawierzchni,
- głębokości spoin,
- szerokości nawierzchni.
Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania:
- dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać:
a) dla nawierzchni z brukowca 2,0 cm,
b) dla nawierzchni z kostki, klinkieru i płyt 1,0 cm,
- pochylenie podłużne nawierzchni sprawdzane niwelacją na każde 100 m długości nie powinno się
różnić od rzędnych
projektowych o więcej niż ± 2 cm,
- spadek poprzeczny nawierzchni obramowania może się różnić od projektowanego nie więcej niż o
± 0,5 %,
- szerokość spoin obramowania, opaski jezdni lub chodników nie powinna przekraczać:
dla nawierzchni z klinkieru i kostki
a) na prostej - 0,5 cm,
b) na łukach - 1,0 cm,
dla nawierzchni z płyt betonowych i prefabrykowanych
a) na prostej - 0,8 cm,
b) na łukach - 1,5 cm,
- głębokość wypełnienia spoin nie powinna się różnić o więcej niż ± 1 cm,
- szerokość nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub chodników nie powinna się różnić o
więcej niż ± 2 cm.
6.2.9. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość i zakres pomiarów kontrolnych wyszczególnionych w pkt od 6.2.1 do 6.2.8 należy
wykonywać nie
rzadziej niż 2 razy na każde 100 m wykonanego obramowania lub opaski jezdni i chodnika.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego obramowania, opaski jezdni lub
chodnika.
8. ODBIOR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P￡ATNOŚCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz1ce podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obramowania lub opaski obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- ew. wykonanie ławy z ew. szalunkiem,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie obramowania lub opaski jezdni lub chodnika,
- wypełnienie spoin,
- ew. zalanie spoin masą zalewową,
- zasypanie zewnętrznej ściany obramowania lub opaski z ubiciem,
- pielęgnację wykonanego obramowania lub opaski,
- uporządkowanie terenu budowy,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI\ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenia (zwięzłość)
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
7. PN-B-06250 Beton zwykły
8. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetonowe. Wymagania techniczne
9. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
10. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
11. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec
12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
15. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
17. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
18. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
19. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
21. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy
22. BN-71/6761-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
23. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
24. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
25. BN-69/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
27. BN-64/9321-01 Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.
10.2. Inne dokumenty
28.WTEmA-94 - Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994
29. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987 r.

