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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST  KK-00/07
WYMAGANIA OGÓLNE-CZĘŚĆ OGÓLNA

I – CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
-Nazwa inwestycji
-Adres inwestycji
-Nazwa i adres zamawiającego
-Dane kontaktowe
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
-Zestawienie obiektów
-Zakres i rodzaj robót budowlanych
-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa
1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy 
-organizacja robót budowlanych 
-zabezpieczenie interesów osób trzecich 
-ochrona środowiska 
-warunki bezpieczeństwa pracy 
-zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
-warunki dotyczące organizacji ruchu 
-ogrodzenia 
-zabezpieczenia chodników i jezdni 
1.5.Nazwa i kody 
-grupa robót 
-klasa robót 
-kategoria robot 
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1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
-certyfikacja zgodności 
-deklaracja zgodności 
-dokumentacja projektowa 
-europejskie zezwolenia techniczne 
-grupy, klasy, kategorie robót 
-inspektor nadzoru inwestorskiego 
-istotne wymagania 
-normy europejskie 
-obmiar robót 
-odbiór częściowy (robót budowlanych) 
-odbiór gotowego obiektu budowlanego 
-przedmiar robót 
-roboty podstawowe 
-Wspólny Słownik Zamówień 
-wyrób budowlany 
-zarządzający realizacją umowy 

II. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI

2.1.wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
2.2. wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
2.3. materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
2.4.materiały nieodpowiadające wymaganiom 
2.5.wariantowe stosowanie materiałów 
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III.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. transport poziomy 
4.2. transport pionowy 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH 

5.1. ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2. projekt zagospodarowania placu budowy 
5.3. projekt organizacji budowy 
5.4.likwidacja placu budowy 

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
6.2. pobieranie próbek 
6.3. badania i pomiary 
6.4. badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
6.5 dokumentacja budowy

VII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru 
7.2. zasady określania ilości robót i materiałów 
7.3. urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4. czas przeprowadzenia pomiarów 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 
8.2. odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
8.3. odbiór końcowy 
8.4. odbiór po okresie rękojmi 
8.5. odbiór ostateczny — pogwarancyjny 
8.6. dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
8.7. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

IX. ROZLICZENIE ROBÓT 

X.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-CZĘŚĆ OGÓLNA

I -CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
-Nazwa inwestycji: 
Wykonanie i odbiór robót budowlanych budowy boiska sportowego

-Adres inwestycji: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach
-Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Odrzywół
26-425 Odrzywół
ul. Warszawska 53
Dane kontaktowe: 

telefon: (048) 672-70-25, 671-70-22, 672-70-77
fax: (048) 672-70-23
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
-Zestawienie obiektów: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach, dz. nr ewid. 1012
-Zakres i rodzaj robót budowlanych: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu 
budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bitumicznej. 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa: 

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe.  

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Brak. 

1.4.Informacje o terenie budowy 

-Organizacja robót budowlanych: 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym
w umowie o wykonanie robót.  
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-Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne
i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane
Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. Wykonawca jest
zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela
instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych 
i podziemnych wskazanych wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie
wykonywania robót budowlanych. 

-Ochrona środowiska: 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

-Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany do wykluczenia pracy personelu 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni  w urządzenia socjalne oraz
odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed
przystąpieniem do robót przekaŜe Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o ubezpieczeniu na
czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych zdarzeń i ich skutków.
Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków BHP i PPOś oraz nadzór nad
zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik budowy. Wszyscy pracownicy
wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą posiadać aktualne szkolenia BHP
potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 
Szkolenia, o których mowa powyŜej przeprowadza własnym staraniem i na własny koszt
Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne oświadczenie
Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy realizacji robót. 
Uznaje się, Se wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem
wywołanym jako rezultaty realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego oraz  
utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie
wywozu odpadów budowlanych. 
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1.5.Nazwa i kody 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Grupa: CPV NAZWA 

1. Roboty pomiarowe – kod CPV 45212200-8
2. Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa – kod CPV 45212200-8
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – kod CPV 45212221-1
4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej – kod CPV-45212221-1
5. WyposaŜenie sportowe  -   kod CPV 45212221-1
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1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę
certyfikującą, potwierdzający, Se wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną 

-Dokumentacja projektowa-słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót. 

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu
do uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych,
przy uŜyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania
i uŜycia. 

-Grupy, klasy, kategorie robót-naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). 

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 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 bieŜącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i
zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego projektu. 

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako” standardy
europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji. 

-Obmiar robót-pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

-Odbiór częściowy robót - odbioru robót ulegających zakryciu. 

-Odbiór końcowy robót - protokolarne przejęciu  od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
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wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót
budowlanych, terenów przyległych wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót. 

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, stosowanie kodów CPV
do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

-Wyrób budowlany-naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

-Zarządzający realizacją umowy-jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

II. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI.

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas wykonywania
robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach
uŜytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń
przewidywanych do realizacji robót-właściwie oznaczonych posiadających certyfikat na znak
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe inne
prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia

Opracował: inŜ. Krzysztof Kudelski,   tel.0-693120210                                                                                                                                    9



dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca zapewni właściwe
składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów
konstrukcyjnych do wykonania robót, takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodności. 

2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, dostarczone
przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów-dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 
urządzenie) nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
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III. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny
z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konkretnych
rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacji technicznej-
niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. JeŜeli
w specyfikacji przewidziano moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu
mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robót. 

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość
transportowanych materiałów. 
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej 

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu
poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów, oraz
urządzeń. 
 
4.2.Transport pionowy-Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu
pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót .

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH. 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy - od Wykonawcy nie jest wymagane
opracowanie opracowanie projektu organizacji placu budowy. 

5.3.Projekt organizacji budowy - od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie
opracowanie projektu organizacji budowy. 
. 
5.4.Likwidacja placu budowy -Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 
budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.  
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VI.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,
jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość
pobierania próbek i badania materiałów i robót.   
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość badań
zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
JeŜeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań,
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moŜe wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

6.2.Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3.Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego-Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
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6.5.Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 29 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane nie wymaga 
pozwolenia na budowę, lecz obejmuje: 

• zgłoszenie robót budowlanych wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• ksiąŜkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom
uprawnionych organów. 

VII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 
robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych
w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót naleŜy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) 
w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów 
lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy 
i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, 
jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ 
linii osiowej i podawane w m. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają 
dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], 
a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
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dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w naleŜytym stanie przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej. 

VII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1.Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbiorów robót określa umowa.

8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
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wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności
i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.
(UzaleŜnione: czy to rozliczenie ryczałtowe czy kosztorysem powykonawczym).

8.4.Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru
końcowego obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia
usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty 
wskazane w umowie. 

IX. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z zawartą 
umową. 
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Dokumentacja projektowa 

1. brak
(część architektoniczna)
2. inŜ. Krzysztof Kudelski, 26-400 Przysucha, ul. Legionów Polskich 8 m. 10
(przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna)

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne. 
Ustawa z dnia 07.07.1994r.-Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953)
w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360
z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 
881) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, 
z poźn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) 
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B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA - SST KK-00/07  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
-Nazwa inwestycji:

Wykonanie i odbiór robót budowlanych budowy boiska sportowego

-Adres inwestycji: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Odrzywół
26-425 Odrzywół
ul. Warszawska 53

-Nazwa i adres zamawiającego: 

-Dane Kontaktowe 

telefon: (048) 672-70-25, 671-70-22, 672-70-77
fax: (048) 672-70-23
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na 
celu przebudowę drogi określone w dokumentacji projektowej. 

-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną.

1. inŜ. Krzysztof Kudelski, 26-400 Przysucha, ul. Legionów Polskich 8 m. 10
(specyfikacja techniczna)

L.p. Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej 

1. Roboty pomiarowe – kod CPV 45212200-8
2. Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa – kod CPV 45212200-8
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – kod CPV 45212221-1
4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej – kod CPV-45212221-1
5. WyposaŜenie sportowe  -   kod CPV 45212221-1 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST KK-01/07

 
 ROBOTY POMIAROWE

KOD CPV 45212200-8

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem placu pod boisko sportowe
i jego punktów wysokościowych: 

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych  z wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie
w terenie miejsca pod boisko wykonanego przez uprawnionego geodetę.

1.2.1. Odtworzenie placu i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 
     i punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

2. MATERIAŁY

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący
sprzęt:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia przebudowy drogi i jego punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
GUGiK.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe
rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomić    o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe
roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót
naleŜą do obowiązków Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów
       wysokościowych

Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu pali
drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych,
połoŜonych poza granicą robót ziemnych. 

Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) na
powierzchni tyczonej pod boisko.

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem
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boiska oraz powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.3. Odtworzenie placu pod boisko.

Tyczenie naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
 
5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robót i w miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne
paliki.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów
i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych

Po wykonaniu wszystkich robót Wykonawca sporządza inwentaryzację powykonawczą.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej drogi

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedkłada InŜynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych,
− uzupełnienie terenu dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

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

Kartografii, Warszawa 1979.
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4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST KK-02/07

MECHANICZNE PROFILOWANIE I ZAG ĘSZCZENIE PODŁOśA
-ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

 KOD CPV 45212200-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem profilowania
i zagęszczaniem podłoŜa po zdjęciu w-wy humusu gr. śr. 15 cm  
                                          

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczaniem podłoŜa po zdjęciu w-wy humusu
gr. śr. 15 cm. 

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoŜa powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe

dopuścić  wykonanie  profilowanie  podłoŜa  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany  sprzęt  nie  moŜe  spowodować  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości

gruntu podłoŜa.

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.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drodze oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoŜa
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem warstw  nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe
wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne
podłoŜa.

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu
przewidzianym do profilowania,  Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość
zaakceptowaną  przez  InŜyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości  wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do  profilowania  podłoŜa  naleŜy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoŜa  naleŜy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.
Zagęszczanie  podłoŜa  naleŜy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie
mniejszego  od  podanego   w  tablicy  1.  Wskaźnik  zagęszczenia  naleŜy  określać  zgodnie
z BN-77/8931-12

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)

Minimalna wartość Is dla:

Strefa Ul. Czermińskiego
Korpusu Ruch mniejszy

od cięŜkiego

Górna  warstwa  o  grubości
20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50
cm od powierzchni podłoŜa 0,97

Wilgotność  gruntu  podłoŜa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej
z tolerancją od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa

PodłoŜe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane  w dobrym
stanie.

JeŜeli  po wykonaniu  robót  związanych  z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoŜa
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni,  to powinien on zabezpieczyć  podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po  osuszeniu  podłoŜa  InŜynier  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie
niezbędnych  napraw.  JeŜeli  zawilgocenie  nastąpiło  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  to
naprawę wykona on na własny koszt.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych
i zagęszczenia  wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta
i wyprofilowanego podłoŜa

Lp. Wyszczególnienie
badań

i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne
wysokościowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad       i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad           i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

Cd. tablicy 2

7 Zagęszczenie,
wilgotność  gruntu
podłoŜa

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

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowania  osi
w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość profilowanego podłoŜa

Szerokość profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej
o więcej niŜ +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość profilowanego podłoŜa

Nierówności podłuŜne profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie
z normą BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki  poprzeczne  profilowanego  podłoŜa  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ
±  5 cm

6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoŜa

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12  nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia,  to  wartość  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02  nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność
gruntu podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa po zdjęciu w-wy humusu gr. śr. 15 cm.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacja  projektową,  SST
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład

lub nasyp,
− profilowanie podłoŜa,
− zagęszczenie,
− utrzymanie podłoŜa,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
− uwzględnienie pkt. 5.2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez
obciąŜenie płytą

3. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar równości  nawierzchni
planografem i łatą

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST KK-03/07  

 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  gr. 20 cm       

     KOD CPV 45233200-1

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z materiału
kamiennego gr. 20 cm  

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z materiału kamiennego.

Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej jako:

- podbudowę zasadniczą gr. 20 cm

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się
z jednej warstwy nośnej z tłucznia i klińca kamiennego.

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023
są:
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według
PN-B-11112:
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
określonymi dla:
− klasy co najmniej II,

Do podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112

Lp. Właściwości Klasa II

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 35
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więcej niŜ:
    - w tłuczniu
    - w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w
stosunku
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niŜ:  

40

30

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
więcej niŜ:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i
przeobraŜonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

2,0
3,0

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19
[5], % ubytku masy, nie więcej niŜ:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i
przeobraŜonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

4,0
5,0

4 Odporność na działanie mrozu według
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-
06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy,
nie więcej niŜ:
- w klińcu
- w tłuczniu

30
nie bada się

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca  wg PN-B-11112 

Lp. Właściwości

Podbudowa
jednowarstwowa

zasadnicza

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075
mm, odsia-
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niŜ:
    - w tłuczniu
    - w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m,
nie
    mniej niŜ:
    - w tłuczniu i w klińcu
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej
niŜ:
    - w tłuczniu i w klińcu
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej
niŜ:
    - w tłuczniu i w klińcu

3
4

75

15

15

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-
B-06714-12 [1], % m/m, nie więcej niŜ:
- w tłuczniu i w klińcu 0,2

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie więcej niŜ:
- w tłuczniu 40
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- w klińcu nie bada się
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych,

barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie
ciemniejsza 
   niŜ:

Wzorcowa

2.3. Woda

Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:

7. równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
8. rozsypywarek kruszywa do rozłoŜenia klińca,
9. walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
10. walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania

kruszywa grubego klińcem,
11. szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
12. walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
13. przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania

wody.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone
w SST  KK-02/07 „Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa”.

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie
z dokumentacją projektową lub według zaleceń InŜyniera, z tolerancjami określonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być
wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy
uŜyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna
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być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo
przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni.
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się,
w kierunku jej górnej krawędzi.

 Po przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej
warstwie,   w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania naleŜy uŜyć walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką
wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego
kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania
i wibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-

dowy na jedno
badanie (m2)

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w
kruszywie
Zawartość ziarn nieforemnych w
kruszywie

2 600
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4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

6000
i przy kaŜdej zmianie źródła

pobierania materiałów

6.2.2. Badania właściwości kruszywa

Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi.
6.2.3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia
   kamiennego

Lp. Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość
pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem
albo co 20 m łatą na kaŜdym
pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawędziach

Cd. tablicy 4

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kaŜdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ
raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niŜ raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2

6.2.4. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ
+10 cm, -5 cm.

6.2.5. Równość podbudowy

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.   
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

– 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
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6.2.6. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.

6.2.7. Rzędne wysokościowe podbudowy

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.2.8. Ukształtowanie osi w planie

Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niŜ  ± 5 cm  

6.2.9. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej
niŜ: ± 2 cm,

6.2.10. Niewłaściwa grubość

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione
nowym materiałem      o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia
kamiennego.  

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót
− przygotowanie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− rozłoŜenie kruszywa,
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji

technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń obcych

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu
ziarnowego

  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
kształtu ziarn

  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasiąkliwości

  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporności metodą bezpośrednią

  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń organicznych

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ścieralności w bębnie Los Angeles

  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do
nawierzchni drogowych

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z tłucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa
przez obciąŜenie płytą

11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa
przez obciąŜenie płytą

12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości
nawierzchni planografem i łatą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST KK-04/07  

 
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMIC ZNYCH

KOD CPV 45212221-1

1. Wstęp

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych  z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni z betonu asfaltowego.  

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem warstwy wiąŜącej gr. 2 cm oraz ścieralnej gr. 4 cm z betonu
asfaltowego. 

2. MATERIAŁY.

2.1. Asfalt

NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone 
w PN-C-96170:1965  

2.2. Wypełniacz

NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone
w PN-S-96504:1961   dla wypełniacza podstawowego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961  

3. SPRZĘT.

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni  z betonu asfaltowego
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich,
− walców ogumionych,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

4.TRANSPORT

4.1 Transport mieszanki.

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi
wyposaŜonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni

wyposaŜonej w system ogrzewczy.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości Kategoria ruchu
KR 1 

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8;
0/12,8; 0/16;

0/20
2 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się
3 Stabilność  wg  Marshalla  w

temperaturze 60o C, Kn ò 5,52)

4 Odkształcenie  wg  Marshalla  w  temp.
60o C, mm 2,0÷÷÷÷5,0

5 Wolna  przestrzeń  w  próbkach
Marshalla, % v/v 1,5÷÷÷÷4,5

6 Wypełnienie  wolnej  przestrzeni  w
próbkach Marshalla, % 75,0÷÷÷÷90,0

7 Grubość warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm

- 0/6,3
- 0/8
-15-

- 0/12,8
- 0/16
- 0/20

1,5÷÷÷÷4,0
2,0÷÷÷÷4,0

3,5÷÷÷÷5,0
4,0÷÷÷÷5,0
5,0÷÷÷÷7,0

8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ò 98,0
9 Wolna przestrzeń w warstwie,  v/v 1,5÷÷÷÷5,0

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane
i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę
ścieralną wiąŜącą

1 Drogi klasy I, II i III 6 9
2 Drogi klasy IV i V 9 12
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 12 15

5.2. Warunki przystąpienia do robót

            Przedstawienie InŜynierowi niwelacji kontrolnej z wykonania podbudowy
tłuczniowej przed wykonaniem w-wy ścieralnej
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Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura
otoczenia  w ciągu doby była nie niŜsza od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru 
(V > 16 m/s).

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentacją projektową.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca
ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niŜ:
- dla asfaltu D 50 135o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100             120o C,
 

Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi.     
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub

prostopadle do osi drogi.

5.4. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna
z dokumentacją projektową.

5.5. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją ± 10 %. 

5.6. Krawędź, obramowanie warstwy

  Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

5.7. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien wykonać  badania  lepiszcza,
wypełniacza  oraz  kruszyw  przeznaczonych  do  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.

7.OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOŚCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,
− wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

 Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni

drogowych
7. PN-S-04001:1967 Drogi  samochodowe.  Mieszanki  mineralno-bitumiczne.

Badania
8. PN-S-96504:1961 Drogi  samochodowe.  Wypełniacz  kamienny  do  mas

bitumicznych
9. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni

planografem i łatą.
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST KK-05/07   

WYPOSAśENIE BOISKA  KOD CPV 45212221-1

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wyposaŜenia w urządzenia sportowe. 

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 umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie wyposaŜenia boiska w urządzenia sportowe. 

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 InŜyniera.

2. Materiały 
2.1 Bramki do piłki ręcznej 
-aluminiowe, 
-przedłuŜane do mocowania w tulejach o wymiarze 3,00x2,00m, 
-znakowane zgodnie z norma F.I.H.B., 
-haki mocujące siatkę z metalu, 
-bramka musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa ”B” 
2.2 Siatki do bramki do piłki ręcznej z piłkochwytem, posiadające certyfikat
bezpieczeństwa „B” 
2.3 Dekle umoŜliwiające zaślepienie otworu po demontaŜu bramek i słupków do siatkówki 
– zgodne zaleceniami producenta bramek 
2.4 Konstrukcja do koszykówki 
-jednosłupowa-przenośna, 
-stalowa, 
-ocynkowana ogniowo, 
-mocowana na stałe, 
-posiadająca certyfikat bezpieczeństwa „B” 
2.5 Tablica laminowana do koszykówki  
-(epoksydowa) o wym. 120x90cm, 
-na ramie metalowej ocynkowanej ogniowo, 
-posiadająca certyfikat bezpieczeństwa „B” 
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2. Obręcz koszowa do koszykówki
-stalowa ocynkowana ogniowo 
-wyposaŜona w siatkę do obręczy łańcuchową 
2.7 Słupki do siatkówki 
-przenośne 
-stalowe ocynkowane, 
-z regulacją wysokości zawieszenia siatki i z naciągiem śrubowym, 
-z tulejami do zabetonowania w nawierzchni i siatką z antenkami, wzmocnioną taśmą czarną,
2.8 Słupki do tenisa ziemnego
-przenośne 
-stalowe ocynkowane, 
-z regulacją wysokości zawieszenia siatki i z naciągiem śrubowym, 
-z tulejami do zabetonowania w nawierzchni i siatką wzmocnioną taśmą białą,
 
3. Sprzęt 
Roboty związane z montaŜem urządzeń wyposaŜenia boiska moŜna wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, tak aby uniknąć
trwałych odkształceń/uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
MontaŜ urządzeń sportowych naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń
wymienionych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacja projektową. 

6. Kontrola jakości robót 
KaŜdorazowo naleŜy sprawdzić jakość i atesty zastosowanych materiałów. Kontroli polega
równieŜ sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi
przez producenta urządzeń wyposaŜenia boiska. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest komplet zamontowanych w/w urządzeń wyposaŜenia boiska. 

8. Odbiór robót 
Odbiór polega na prawidłowym zamontowaniu urządzeń, ich prawidłowy usytuowaniu.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali termin oraz zakres robót
poprawkowych do wykonania. Wykonawca wykona w/w prace na własny koszt
w wyznaczonym terminie. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji
i odebrane przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Płatność
obejmuje: zakup materiałów, transport, montaŜ, ewentualne badania oraz uporządkowanie
miejsca pracy składowania materiałów. 

10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyŜszej jakości ogólnego przeznaczenia 
PN-76/0642-34 Blachy stalowe ocynkowane wraz z powłokami organicznymi 
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Szczegółową specyfikację techniczną na wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bitumicznej
w m. Myślakowice opracował: inŜ. Krzysztof Kudelski
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