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SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI  

 
 

 Strona tytułowa  1 

 Spis zawartości teczki  2 

 SSTWIOR – I Wymagania ogólne  3 

 SSTWIOR – II Wymagania szczegółowe  11 

 S. 01.00.00 Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe  11 

 S. 02.00.00 Roboty montażowe – ogrodzenia   12 

 S. 03.00.00 Roboty montażowe – urządzenia  siłowni terenowej  14 

 S. 04.00.00 Roboty nawierzchniowe z kostki betonowej  16 

 S. 05.00.00 Roboty nawierzchniowe z poliuretanu  18 

 S. 06.00.00 Roboty związane z kształtowaniem terenów 

zielonych 

 18 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH 

dla inwestycji pt.: 

PRZEBUDOWA  BOISKA  SPORTOWEGO  WRAZ Z  BUDOWĄ  SIŁOWNI TERENOWEJ 
64-320 Buk, ul. Dobieżyńska,  działka nr ewid. 1122/2 

 

I WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska sportowego wraz z budową siłowni terenowej na terenie 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku.. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Miasto Gmina Buk z 

siedzibą ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, reprezentowana przez p. Burmistrza Stanisława Filipiaka, a użytkownikiem 

wieczystym Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku reprezentowany przez p. dyrektor Grażynę Andrzejewską. 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) S-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pt.: PRZEBUDOWA  BOISKA  SPORTOWEGO  WRAZ Z  BUDOWĄ  SIŁOWNI TERENOWEJ 

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST         

Wykonanie robót przygotowawczych, tj. rozbiórkowych i demontażowych oraz robót właściwych, tj. montażowych i 

nawierzchniowych.  

 

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej  wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

S 01.00.00 Roboty przygotowawcze – rozbiórkowe 

S 02.00.00 Roboty montażowe – ogrodzenia 

S 03.00.00 Roboty montażowe – urządzenia siłowni terenowej 

S 04.00.00 Roboty nawierzchniowe z kostki betonowej  

S 05.00.00 Roboty nawierzchniowe z poliuretanu  

S 06.00.00 Roboty związane z kształtowaniem terenów zielonych  

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wszystkie roboty  budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykonawca Robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji Przetargowej i ST.  

 

1.4.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Przetargową i ST 

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to 

na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 
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1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

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

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 

powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Określenia podstawowe 

Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Ślepy kosztorys /przedmiar robót/ – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach 

Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 

na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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 ST i 

wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 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 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową wymaganiami ST, oraz 

poleceniami Inwestora. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                          

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakości, w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inwestora. 

Program zapewnienia jakości zostanie zawarty w załącznikach do SIWZ i  będzie zawierać: 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia. 

 

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

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

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 Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.4. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się  następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
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6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Przetargową i ST 

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 

 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi wstępnemu, 

 odbiorowi końcowemu. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
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Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Przetargową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub w Robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Przetargową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Przetargową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 
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W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest kwota ofertowa  podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 

Kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Przetargowej. 

Kwoty ofertowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 

transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 

późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 

 ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 

tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

 ZUAT15/V.03/2003 - Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
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 ZUAT15/V.04/2003 - Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT15/V.01/1997 - Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

 ZUAT fi 15/V.07/2003 - Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 

 ZUAT - 15/VIII.07/2003 - Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania   

 Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 

 ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 

izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

 PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 

 PN-EN 13162:2002 Norma pt. - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

 PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 

 PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

 PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 

z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów   

 oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki   

 uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  

 oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2004). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr  120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. 

U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

(Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 
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II WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -  ROZBIÓRKOWE 

S.01.00.00 

1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejsze] szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych i demontażowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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 SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 

S.01.01.00. – Rozbiórki ogrodzeń stalowych 

S.01.01.01. – Demontaż wyznaczonych elementów istniejącego placu zabaw  

S.01.01.02. – Usunięcie istniejącego żywopłotu  

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 wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Dla robót wg S.01.01.00 materiały nie występują. 

 

3.     SPRZĘT 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4.     TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Usunięte żywopłoty i krzewy należy składować w oznaczonych i zabezpieczonych miejscach. 

 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

-  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną, 

centralnego ogrzewania oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
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5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Żywopłoty i krzewy należy usunąć wraz z korzeniami. W rejonie istniejących drzew roboty należy prowadzić ze 

szczególną ostrożnością tak aby nie uszkodzić roślin do pozostawienia. Ewentualne uszkodzenia  roślin będą 

weryfikowane przez specjalistę z UMiG i ewentualnie zastępowane na koszt Wykonawcy. Urządzenia placu zabaw 

należy usunąć wraz z ich fundamentami. 

Materiały rozbiórkowe posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

 

7.      OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

S.01.01.00. – Usunięcie istniejącego żywopłotu – [m
2
] 

S.01.01.01. – Demontaż istniejącej nawierzchni bitumicznej – [m
2
] 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte S.01.00.00-01. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone 

w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.  

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MONTAŻOWE - OGRODZENIA 

S.02.00.00 (CPV 45.34.20.00-6) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych – roboty montażowe – ogrodzenia. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót 

budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wymagania Ogólne. 

1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót termoizolacyjnych a w 

szczególności: 

S.02.00.01. Wykonanie ogrodzeń – część z elementów prefabrykowanych 

S.02.00.02. Wykonanie ogrodzeń – część z elementów stalowych 

 

1.5. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, Ogólną 

Specyfikacją Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązujących aktów 

prawnych. 

Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót montażowych do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony 

środowiska. 

 

2. MATERIAŁY. 

Do wykonania montażu ogrodzeń mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny 

spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne 

oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do 

ich stosowania.  

2.1. Materiały do wykonania ogrodzeń. 

2.1.1. Beton 
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a) Wymagania: 

Należy stosować beton kl. min. C8/10 z zastosowaniem cementu portlandzkiego do celów osadzenia i stabilizacji 

słupków ogrodzeniowych oraz obrzeży betonowych. 

b) Wykonanie 

Dopuszcza się wykonanie mieszanki betonowej na placu budowy lub dostarczanej z wyspecjalizowanej betoniarni 

c) Przechowywanie, 

Gotową mieszankę betonową należy przechowywać na placu budowy na folii budowlanej w oznaczonych 

miejscach. 

d) Transport 

Transport mieszanki betonowej należy prowadzić środkami które nie doprowadzą do rozsegregowania. 

2.1.2. Elementy prefabrykowane z betonu 

a) Wymagania: 

Elementy prefabrykowane podmurówek należy wykonać z betonu min. kl. C16/20 z fazowanymi krawędziami. 

Niedopuszczalne jest realizowanie prefabrykatów na placu budowy 

b) Przechowywanie, 

Prefabrykaty  należy przechowywać w pozycji zgodnej z wymaganiami producenta na przekładkach drewnianych. 

W razie stwierdzenia składowania płyt w pozycji niedopuszczalnej przez producenta elementy te mogą zostać 

niedopuszczone do wbudowania. 

d) Transport 

Elementy żelbetowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP oraz ruchu drogowego. 

2.1.3. Elementy stalowe. 

a) wymagania. 

Należy stosować słupki ogrodzeniowe ze stali S235, ocynkowane i powlekane w technologii malowania 

proszkowego. Górne końce słupków należy zabezpieczyć zamknięciami z tworzywa sztucznego. Elementy 

wypełnienia z siatki zgrzewanej z drutu o średnicy d=4,5mm zabezpieczonego j.w. Połączenia siatki z słupkami 

wykonać śrubami ocynkowanymi z nakrętką samoblokującą. Zawiasy i klamki furtki stalowe, ocynkowane. 

Wysokość ogrodzenia powinna być niemniejsza niż 1,20 m powyżej przyległego terenu. 

b) pakowanie. 

Elementy pakować zgodnie z wymaganiami producenta z zapewnieniem bezpiecznego przewozu, bez uszkodzeń 

powłoki malarskiej. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, 

datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) przechowywanie, 

Elementy należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport 

Elementy  należy przewozić w opakowaniu  z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu drogowego. 

2. 2. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. Wyrób podlega systemowi oceny zgodności 

polegającym na: 

- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 
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- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do 

ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, 

umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego: 

- nazwę lub znak producenta 

- symbol materiału 

- średnice zewnętrzne i wewnętrzne 

- oznakowanie sztywności obwodowej 

- identyfikację serii produkcyjnej 

Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami podanymi 

przez producenta lub w aprobatach technicznych. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 2 niniejszej Szczegółowej 

Specyfikacji. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót oraz sposób zabezpieczenia wejść do 

budynku szkoły, jeżeli prace będą wymagały zmiany organizacji dojścia pieszego. 

 

5.2. Montaż ogrodzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem ogrodzenia ujęto w 

Dokumentacji Projektowej – załącznik graficzny. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem ogrodzenia powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny minął. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach montażowych ogrodzenia powinien odbyć się przed 

wykonaniem robót wykończeniowych. Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót. 

- Dziennik robót. 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku robót dotyczących 

zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

-  Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

-  Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

- Jednostką obmiarową robót jest 1 mb długości ogrodzenia 

- Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za 

a) ustaloną ilość mb ogrodzenia według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża gruntowego 

- osadzenie słupków i elementów z prefabrykatów 

- montaż siatki ogrodzeniowej oraz furtki 

- roboty porządkowe 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Przepisy podstawowe. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

 

10.2. Normy 

Ogrodzenia stalowe wg. PN-EN 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MONTAŻOWE – SIŁOWNIA TERENOWA 

S.03.00.00 (CPV 45.22.38.00-4) 

 

1.     WSTĘP 

1.1. Wszystkie elementy siłowni terenowej muszą odpowiadać załącznikom, zachować takie same wzory, taką 

samą funkcjonalność, minimum takie wymiary, minimum tą samą jakość materiałów jak w specyfikacji technicznej. 

Urządzenia muszą posiadać certyfikaty na spełnianie normy PN-EN 1176. Infrastruktura towarzysząca typu ławki, 

kosze musi posiadać deklaracje zgodności z normą PN-EN 1176. 3.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej 

szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji.  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w dokumentacji. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem 

siłowni terenowych oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji  

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ i poleceniami 

Zamawiającego 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Urządzenia zabawowe - wyroby gotowe, fabrycznie wykończone.  

2.2. Tablice informacyjne - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 

2.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów.  

Urządzenia siłowni terenowej muszą spełniać następujące wymogi: 

 podstawowe surowce użyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 

zgodnie z opisem, stal nierdzewna, płyta HDPE malowane farbami akrylowymi.  

 złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub i zabezpieczeń)  

 sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,  

 wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samozatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego 

na uderzenia i niepalnego tworzywa,  

 siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie z zewnętrzną osłoną,  

 części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,  

 części z tworzyw sztucznych odporne na działanie słońca oraz niskich i wysokich temperatur.  

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym 

pod względem:  

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych),  

 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),  
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 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa),  

 parametrów technicznych (np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.),  

 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg strefy bezpieczeństwa, 

wysokości upadkowej, itp.),  

 wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych).  

Urządzenia i zestawy zabawowe maja być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do 

przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający 

uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi będą miały 

zbliżony wygląd.  

 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z kształtowaniem siłowni terenowej oraz montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą 

być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. TRANSPORT 

Materiały na budowę siłowni terenowej powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu aby uniknąć 

uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zamontowanie elementów małej architektury. Lokalizacja urządzeń - zgodnie z projektem budowlanym 

(zgłoszeniem). Montaż - wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru 

ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i 

dokładności wykonania. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 

bezpieczeństwa ich użytkowania.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: Elementy małej architektury - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty rozliczane ryczałtowo. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Aktualnie obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane, a także certyfikaty urządzeń wydane przez 

jednostki akredytacyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Z KOSTKI BETONOWEJ 

S.04.00.00 

 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

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 SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót nawierzchniowych. 

S.04.01.00 Kostka betonowa 

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 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST  „Wymagania ogólne” 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  

2.2.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  

2.2.2.  Wygląd 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.  

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o 

grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości 3 

mm, na szerokości 3 mm, na grubości 5 mm. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy 

fizykomechaniczne określone w Polskich Normach. 

2.2.5. 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].  

2.2.6.  Kruszywo do betonu Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
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przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

2.2.7. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].  

2.2.8. Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 

laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. 

Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

 

3.     SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” 

Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej. Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonać ręcznie.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 

4.     TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 

betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 

betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”  

5.2. Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST  „Koryto wraz z profilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 

metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o  WP  35 [6] w uprzednio wykonanym 

korycie.  

5.3. Podsypka. Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana.  

5.4. Warstwa odsączająca. Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 

odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST  „Warstwy odsączające”.  

5.5. Układanie chodnika  z betonowych kostek brukowych. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów 

produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji 

projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 

sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
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kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 

szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego 

chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 

zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany 

do użytkowania. 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST  „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy 

producent kostek brukowych posiada aktualną aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża. Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

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

6.3.2. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika. Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek 

brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 

niniejszej OST: 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 chodnika. 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika. Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej 

raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.  

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego. Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą 

niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od 

projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm.  

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem 

z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie  

rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.  

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST  „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika  z brukowej 

kostki betonowej. 
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8.     ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”. 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  

SST  „Wymagania ogólne”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 chodnika  z brukowej kostki betonowej obejmuje: prace 

pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, wykonanie koryta, ew. 

wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podsypki, ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i 

wypełnieniem szczelin, przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  

PN-B-06250 Beton zwykły  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Z POLIURETANU 

S.05.00.00 

 

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i ułożenia nawierzchni typu „TARTAN" – poliuretanowo-gumowej w strefie boiska, bieżni i skoczni w dal.  

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 robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ułożeniem nawierzchni sportowej typu „tartan".  

1.4.Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 

normami oraz określeniami podanymi w ST ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. Trawa syntetyczna - Włókna 

polipropylenowe wetkane w osnowę lateksową.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

 

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

2.2. Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm, wymagająca podbudowy z 

mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym o grubości 35 

mm. Nawierzchnia winna być przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służyć do pokrywania nawierzchni 

bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, 

szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

Posiadać certyfikat  IAAF, Atest Higieniczny PZH  oraz Aprobatę ITB. Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: 

elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza 

poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Tak 

wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z 

granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). 

Grubość warstwy użytkowej 2 mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie 

farbami poliuretanowymi metodą natrysku.  

Wymagane Parametry nawierzchni: 

       

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Masa powierzchniowa nawierzchni      ( kg/m
2
) 9,70  0,3 

2. Wytrzymałość na rozciąganie ,   (MPa)  0,70 

3. Wydłużenie względne przy rozciąganiu,     (%)                       50  
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4. Wytrzymałość na rozdzieranie,     (N)  100 

5. Ścieralność    (mm)  0,109 

6. Twardość według metody Shore’a . A ,  (Sh. A ) 65 5 

7. 

Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: 

o przyrostem masy ,      (%) 

o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 

 

 0,70 

bez zmian 

8. 

Mrozoodporność: 

o przyrostem masy,  (%) 

o wygląd powierzchni po badaniu 

 

 0,80 

bez zmian 

9. 

Przyczepność do podkładu        (MPa) 

o z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i 

spoiwa PU  

 

 0,5 

10. 

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 

o w stanie suchym 

o w stanie mokrym 

 

 0,35 

 0,30 

11. 
Odporność na sztuczne starzenie, 

 ( stopień w skali szarej) 

5 

( bez zmian ) 

12. 

Odporność na uderzenie:  

o powierzchnia odcisku kulki     ( mm
2
) 

o stan powierzchni 

 

500  25 

brak wgnieceń i spękań 

 

2.3. Podbudowa . Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże powinno być wolne 

od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć). 

Podbudowa z warstwy elastycznej gr.35mm powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 

wykruszania się warstwy górnej. 

2.4. Instalacja trawy syntetycznej - zgodnie z Instrukcją Montażu Producenta.  

2.5. Warstwa nośna - „elastyczna”. Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4mm , połączonego  

lepiszczem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 

poliuretanowych. Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze.   

2.6. Warstwa użytkowa. Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem 

EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x  40%. Czynność tą wykonuje się w mikserze 

przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk 

mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm. 

 

3. SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3; Do 

układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu.  
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 

prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 

poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w ST " Wymagania ogólne” punkt 4.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt5.  

5.2.Roboty montażowe. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż nawierzchni 

odbywa się poprzez rozłożeniu jej na przygotowanej podbudowie, docięciu do wymaganego wymiaru. Klejenie 

dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa się poprzez pokrycie specjalnie rozłożonej taśmy klejem, który 

spaja sąsiadujące krawędzie nawierzchni. Po połączeniu wszystkich elementów nadaje się nawierzchni 

odpowiednią twardość i wytrzymałość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.Ogólne zasady Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.2.Zasady obmiarowania. Jednostką obmiarową jest [m
2
](metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni poliuretanowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór należy 

przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Podczas odbioru robót należy 

zwracać uwagę na następujące elementy  

 Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami 

powinna wynosić min. 13  mm . 

 Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 

 Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 

 Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 

 Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To jest  naturalna 

cecha nawierzchni . 

 Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 

 Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w 

przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp).  
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Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 

 Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli 

wartości  dopuszczalnych. 

 Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie  DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; 

syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów systemów opiera się na 

tej normie .  

 Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  ITB , która jest 

podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

 Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej przez 

producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

 W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 . 

Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie DIN 18202 (Tolerances 

for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 

 Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 

mierzonymi punktami w  

Zależność ta przedstawia się następująco: 

 

Lp. 

Odległość pomiędzy 

mierzonymi punktami w 

mb 

Wartość dopuszczalnych 

odchyłek w mm 

1 0,1 2 

2 1,0 3 

3 4,0 8 

4 10,0 15 

5 15,0 20 

 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, ponieważ technologia 

wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia , a czasami wręcz uniemożliwia 

zniwelowanie zastanych nierówności. 

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane nawierzchni 

typu „tartan” będzie dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności  i badania składające się na jej wykonanie nawierzchni, określone dla tej Roboty w SST i 

kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu;  
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 wartość pracy sprzętu z narzutami;  

 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 przygotowanie stanowiska roboczego;  

 oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;  

 kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Certyfikat IAAF  

 Aprobata lub Rekomendacja ITB 

 Atest Higieniczny PZH 

 Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877 

 Karta techniczna systemu 

 Badania na zawartość pierwiastków śladowych 

 Autoryzacja producenta systemu 

 Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

S.06.00.00 (CPV 45.11.27.10-5) 

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z 

założeniem i pielęgnacją zieleni w trakcie realizacji przebudowy boiska wraz z budową siłowni terenowej.   

1.2. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują: - wykonanie nowych trawników,  - 

pielęgnacja trawników,  

1.4. Określenia podstawowe.  

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  

 

2. MATERIAŁY 

Ziemia urodzajna. Należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w miejscu zakładania 

trawników, Nasiona traw. Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Nawozy mineralne. Nawozy mineralne, konfekcjonowane do 

nawożenia trawników powinny być w opakowane, z podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  

 

3. SPRZĘT.  

3.1 Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni.  

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - wału 

gładkiego do zakładania trawników. 

 

4. TRANSPORT.  

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 

prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 

poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w ST " Wymagania ogólne” punkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Trawniki.  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami - teren pod trawniki musi być oczyszczony z 

gruzu i zanieczyszczeń, - przekopany i uzupełniony ziemią urodzajną – warstwa  gr.3 – 5  cm, - teren powinien być 
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wyrównany i splantowany z ukształtowanymi spadkami poprzecznymi 2% w stronę terenów zielonych. - ziemia 

urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie 

wyrównana, - przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim - przykrycie nasion – przez 

przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, - po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim 

wałem, - w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 

przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, - wysiew nasion i zakładanie 

trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w innych okresach zaakceptowanych przez 

Inżyniera, - na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, - należy użyć gotowej 

mieszanki nasion trawnikowych, - należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez 

Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.   

W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu nasion, zwiększyć ilość 

nawadniania.  Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy:  

-  pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm,   

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być 

wykonane w pierwszej połowie października,   

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, 

przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,   

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 

można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika  

- Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc dawkę na 

cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września.   

Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 

roku:  

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,   

- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,   

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,   

- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów,  

- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,   

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w zależności od warunków 

atmosferycznych - podlewanie trawników.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1.Trawniki.  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: - oczyszczenia terenu z gruzu i 

zanieczyszczeń, - grubości warstwy rozścielonej ziemi, - prawidłowego uwałowania terenu, -gęstości zasiewu 

nasion - w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. Kontrola robót przy 

odbiorze trawników dotyczy: - prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), - obecności gatunków 

niewysiewanych oraz chwastów.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa  

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 

dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. Jednostka obmiarowa dla trawnika jest [m
2
].  

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane nawierzchni 

typu „tartan” będzie dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności  i badania składające się na jej wykonanie nawierzchni, określone dla tej Roboty w SST i 

kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu;  

 wartość pracy sprzętu z narzutami;  

 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 przygotowanie stanowiska roboczego;  

 oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;  

 kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-G-980 11 Torf rolniczy 
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