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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach przebudowy istniejącego
boiska na boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy przebudowie istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne
ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla
poszczególnych asortymentów robót przy realizacji przebudowy istniejącego
boiska na boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w
określonych
warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994
r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział
2).
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący
całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych
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do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, art.10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla
których nie ustalono PN).
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także
dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów
oraz ruchu pieszych wraz wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne
warunki.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak:
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.)
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem prac.
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Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia
do wykonania robót budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji;
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część
terenu budowy.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień
zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
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innym dokumentem normatywnym.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy remoncie oraz za ich
zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz jeden komplet SST. Uszkodzone lub
zniszczone znaki pionowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana podczas przekazania placu budowy.
1.5.3. Zgodność robót z SST
SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1. Umowa
2. SST
3. Przedmiar robót
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora
Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST.
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót. Wykonawca zapewni stałe warunki dzień i w nocy dla
względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca zgłosi
pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. 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 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 dóbr publicznych i innych, a
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1)
lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2)
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. 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 aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, takie jak kable, sieci i itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne
niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu
robót.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał
Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków
zostały usunięte z terenu budowy.
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
6

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Nie występują.
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2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru zobowiązany będzie do prowadzenia
badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że
uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych
przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z
wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
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Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni,
muszą być spełnione następujące warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do
realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać
sprzęt niesprawny.
Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i
innych parametrów technicznych.
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Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże
się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie
przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach
umowy i w SST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 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 Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w
czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. 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.
6.2. Pobieranie próbek
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
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Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty
ich wykonania.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszących europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z r
ozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );
b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
— Polską Normą lub
— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które
spełniają wymogi SST;
c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA
z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być
badane w dowolnym czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
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każde życzenie Inspektora Nadzoru.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionego powyżej następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego /zgłoszenie/,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
g) operaty geodezyjne.
Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru .
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w
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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 wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. 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.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie
Inspektorowi Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia pisemnego Inspektorowi Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. 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 Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 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 bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym f
akcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z SST. 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 w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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:
1. uzupełniające lub zamienne szczegółowe specyfikacje techniczne,
2. wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST,
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie z SST,
4. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty 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 wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
odbiór pogwarancyjny 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 8.4
„Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej
pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST. Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych
materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i
niezmienna oraz wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót objętych realizacją przedmiotu Umowy.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych
zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww.
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Organizacja ruchu
Nie występuje.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy
(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i
należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
występowały.
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i
wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm), o ile nie
postanowiono inaczej.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami
tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr
100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr
71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z realizacją
przebudowy istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla
mieszkańców wsi Dylaki.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy przebudowie istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne
ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu
wykonanie robót przygotowawczych przy przebudowy istniejącego boiska na
boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3.1. Odtworzenie punktów wysokościowych.
W zakresie robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych
osi trasy i punktów wysokościowych,
b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenie podstawowe
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
początkowych i końcowy punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy 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
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i długości od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować
paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 średnicy 5mm i długości od 0,04 do
0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki,
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
GUGiK (od 1 do 7).
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 Inspektora Nadzoru 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. Jeżeli Wykonawca
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być
zmieniane wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą
Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie
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mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty
pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczeniu określające w sposób
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub w skutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej rewalizacji
robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów
wysokościowych
Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być za stabilizowane w
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi nie może przekraczać
100m.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem
obiektów. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określić z taką
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4
mm/100m, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego
rzędnej.
5.4. 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 uzupełnienie dla
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości
przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 12 metr. Odległość między
palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów
poprzecznych musi umożliwić wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
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Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w
instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.
6.2.1. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%.
6.2.2. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
.
6.2.3. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy niż 1,00. 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 [3] nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie
zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu
podłoża powinna niż raz na 400 m2 Przed odbiorem:
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest ha (hektar) odtworzonego areału w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiaru
Cena 1 ha
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
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4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. wykonania
robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojów, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona
ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
- odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych związanych z realizacją
przebudowy istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla
mieszkańców wsi Dylaki.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
ziemnych.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów związanych z budowa
boiska wielofunkcyjnego:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Określenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej
robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach,
którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod
działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2
MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie
pasa robót drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza
pasem robót drogowych.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
gruntu, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w
robotach ziemnych.
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za
ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIAŁY (grunty)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w OST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające
warunki określone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,
Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z
2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na
podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0
„Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne
do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie
będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
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- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być
dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i
załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu
ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej
nie powinny być większe niż
10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych
rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. Szerokość górnej
powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w
planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż
10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na
powierzchni skarp nie powinny przekraczać
10 cm przy pomiarze łatą 3metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności,
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W gruntach skalistych
wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie
robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo
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konstrukcji lub robót.
Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek
Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.
5.4. Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego
powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji
robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić
wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robót.
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny
z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać
pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
5.5. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest
uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności
ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych
(Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z
późniejszymi zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak
kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób
zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót
ziemnych.
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;
- „rozpompowanie” warstwy wodonośnej,
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.
5.6. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować
w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki,
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż
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4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy
ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza
teren pasa robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono
w pkt 6 OST D-00.00.00.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające
wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie
roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość
potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8. Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00
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„Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
N-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis
gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN- EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa
1978.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 03.00.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji
nawierzchni przy realizacji przebudowy istniejącego boiska na boisko
wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparek podsiębiernych,
- równiarki lub spycharki uniwersalne,
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości
gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Metody transportu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, jego objętości ,
sposobu odspojenia i załadunku oraz od odległości sprzętu stosowanego do
urabiania gruntu.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być
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podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o
ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez
Inspektora Nadzoru.
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
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.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie
robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo
konstrukcji lub robót.
Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek
Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;
5.3. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie
może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego
powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji
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robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić
wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robót.
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z
dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać
pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;
lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami
określonymi w pkt 5.4.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest
uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i
stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U.
Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża
jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchniać
podłoże na głębokości zaakceptowana przez Inspektora nadzoru, 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 podłoża należy stosować równiarki.
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób
zaakceptowany przez inspektora nadzoru .
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z
BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy niż, 1,00.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w
dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

L.p Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów
1

Szerokość koryta

co 50,0 m

2

Równość podłużna

co 20 m

3

Równość poprzeczna

co 50,0 m

4

Spadki poprzeczne *)

co 50,0 m

5

Rzędne wysokościowe

co 20 m

6

Ukształtowanie osi w planie

co 20 m

7

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
podłoża

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

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 28
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową
łatą zgodnie z normą BN- 68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą
przekraczać 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż 5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy niż 1,00 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 [3] nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie
zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +
10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta
lub m2 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiaru
Cena wykonania 1 m2 koryta lub 1 m3 robót ziemnych obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na
pobocze i rozplantowaniem, załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki
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transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, profilowanie dna koryta lub
podłoża, zagęszczenie, utrzymanie koryta lub podłoża, przeprowadzenie
pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
6. N-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis
gruntów.
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.00.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przebudowy istniejącego
boiska na boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-S-06102.
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę
pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych.
1.4. Określenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym
uziarnieniu.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów Materiały stosowane do wykonania podbudów z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.2. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
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piasek wg PN-B-11113 [16],
miał wg PN-B-11112 [15],
geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty
technicznej.
2.3.3. Materiały na podbudowę pod nawierzchnię (asfaltobeton)
Kruszywo z kamienia łamanego do wykonania podbudowy płyty boiska
sportowego oraz chodników o frakcjach:
- miał kamienny 0 ÷ 5mm,
- kliniec kamienny 3 ÷ 31,5mm,
- tłuczeń kamienny 31,5 ÷ 63mm
Materiały na podbudowę pod nawierzchnię powinny spełniać wymagania
PN - B -11210 : 1996 Kamień łamany.
2.3.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania
równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru. Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować
zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.5. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące
wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu
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powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych
materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D03.00.00 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do podbudowy, w innym wypadku należy na podłożu
ułożyć warstwę odcinającą.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej
należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza
się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej
grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości
projektowanej.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po
zagęszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1,
lp. 11.
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Tablica 1
Wymagania
L.
p.

Wyszczególnienie
właściwości

Kruszywa naturalne

Kruszywa łamane

Żużel

Badania
według

Podbudowa
Zasadnicza

Pomocnicza

Zasadnicza

Pomocnicza

Zasadnicza

Pomocnicza

1

Zawartość ziarn
mniejszych niż 0,075
mm, % (m/m)

od 2 do 10

od 2 do 12

od 2 do 10

od 2 do 12

od 2 do 10

od 2 do 12

PN-B-06714
-15 [3]

2

Zawartość nadziarna,
% (m/m), nie więcej
niż

5

10

5

10

5

10

PN-B-06714
-15 [3]

3

Zawartość ziarn
nieforemnych %(m/m),
nie więcej niż

35

45

35

45

-

-

PN-B-06714
-16 [4]

4

Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m),
nie więcej niż

1

1

1

1

1

1

PN-B-04481
[1]

5

Wskaźnik piaskowy po
pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I
lub II wg PN-B-04481,
%

od 30 do 70

od 30 do 70

od 30 do 70

od 30 do 70

-

-

BN-64/8931
-01 [26]

6

Ścieralność w bębnie
Los Angeles
a) ścieralność
całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie
więcej niż
b) ścieralność
częściowa po 1/5
pełnej liczby obrotów,
nie więcej niż

PN-B-06714
-42 [12]
35

45

35

50

40

50

30

40

30

35

30

35

7

Nasiąkliwość, %(m/m),
nie więcej niż

2,5

4

3

5

6

8

PN-B-06714
-18 [6]

8

Mrozoodporność,
ubytek masy po 25
cyklach zamraża- nia,
%(m/m), nie więcej niż

5

10

5

10

5

10

PN-B-06714
-19 [7]

9

Rozpad krzemianowy i
żela- zawy łącznie, %
(m/m), nie więcej niż

-

-

-

1

3

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

1

1

1

2

4

PN-B-06714
-28 [9]

10

Zawartość związków
siarki w przeliczeniu
na SO3, %(m/m), nie
więcej niż

11

Wskaźnik nośności
wnoś mieszanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS
³ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS
³ 1,03

-

1

PN-S-06102
[21]

80

60

80

60

80

60

120

-

120

-

120

-
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5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za
zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża
Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
Inspektora Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.
6.3.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10%
-20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy
sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02
[27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości
określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez
Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3
L. p. Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

w sposób ciągły planografem albo co
20 m łatą na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie*)

co 100 m

7

Grubość podbudowy

Podczas budowy: w 3 punktach na
każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m2 Przed
odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niż raz na 2000 m2

8

Nośność podbudowy: - moduł
odkształcenia - ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na
każde 1000 m co najmniej w 20
punktach na każde 1000 m

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

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy
powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm
lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą
przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, - 20 mm dla podbudowy
pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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6.4.8. Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym
w tablicy 4

Podbudowa z
Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o
wskaźniku wnoś nie
Wskaźnik
Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, Minimalny moduł odkształcenia mierzony
mniejszym niż, %
zagęszczenia IS nie mm
płytą o średnicy 30 cm, MPa
mniejszy niż
40 kN

50 kN

od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

60

1

1,4

1,6

60

120

80

1

1,25

1,4

80

140

120

1,03

1,1

1,2

100

180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej
niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
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
Inspektora Nadzoru, 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, według wyżej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, z
alecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót
przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w D-05.00.00 Podbudowa z kruszyw
łamanych.
10. PRZEPISY ZWĄZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w
bębnie Los Angeles
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do
nawierzchni drogowych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.00.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji przebudowy istniejącego boiska na boisko
wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Określenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna
lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną
nawierzchni boiska.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.00.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.00.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w SST D-04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub
żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub
żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru lub
kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
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Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.00.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt2.3.2.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.00.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.00.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.00.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST
D-04.004.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem,
wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe
warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S- 06102
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa Ustalenia dotyczące
rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-04.00.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien
wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w SST D-04.00.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” .
5.6. Utrzymanie podbudowy Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać
wymaganiom określonym w SST D-04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.00.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami SST D-04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano
w SST D-04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy Częstotliwość
oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt6.4.
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w
SST D-04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.00.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w SST D-04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 10.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.00.00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem
warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy przebudowie istniejącego boiska na boisko
wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i
betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.
1.4. Określenia podstawowe
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o
określonym składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią
ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób,
spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję
asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na
powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub
do kruszywa.
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.
Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 25)
wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia
pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN
12591:2004.
W zależności od rodzaju warstwy należy stosować asfalty drogowe podane w
tablicy 1 i 2.
2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN- EN13043:2004 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie
wypełniacza powinno być zgodne z PN- EN-13043:2004.
Tablica 1.

Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału
nr normy
1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112
2. Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112
3. Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
4. Grys i żwir kruszony PN-S-96025 Załącznik G.
5. Piasek wg PN-B-11113
6. Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504
7. Asfalt drogowy

Kategoria ruchu
KR 1
kl. I, II; gat. 1, 2
kl. I, II; gat. 1, 2
kl. I, II
kl. I, II, gat. 1, 2
gat. 1, 2
podstawowy

Należy stosować drogowe
kationowe emulsje asfaltowe
spełniające wymagania określone
w WT.EmA-99.

Tablica 1.
Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego
Lp. Rodzaj materiału
nr normy
1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112
2. Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112
3. Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
4. Grys i żwir kruszony PN-S-96025 Załącznik G.
5. Piasek wg PN-B-11113
6. Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504
7. Asfalt drogowy

Kategoria ruchu
KR 1
kl. I, II; gat. 1, 2
kl. I, II; gat. 1, 2
kl. I, II
kl. I, II, gat. 1, 2
gat. 1, 2
podstawowy

Należy stosować drogowe
kationowe emulsje asfaltowe
spełniające wymagania określone
w WT.EmA-99.

2.4. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w
tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami.
2.5. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C45

96173:1974 [7].
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa Należy stosować drogowe kationowe emulsje
asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 .
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu
zagęszczanego,
skrapiarek,
walców lekkich, średnich i ciężkich ,
walców stalowych gładkich ,
walców ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,
bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97
IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
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Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 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
wyposażonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze składników mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilości asfaltu, określeniu jej właściwości i porównaniu
wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w
tablicy 3.
Tablica 3.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Wymiar oczek sit # , mm
Przechodzi przez:
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
(zawartość ziarn > 2,0)
0,85
0,42
0,30
0,18

Kategoria ruchu KR 1
Mieszanka mineralna, mm
100
90 ÷ 100
80 ÷ 100
69 ÷ 100
62 ÷ 93
56 ÷ 87
45 ÷ 76
35 ÷ 64
(36 ÷ 65)
26 ÷ 50
19 ÷ 39
17 ÷ 33
13 ÷ 25
16 ÷ 22
7 ÷ 11

0,15
0,075
5,0÷6,5
Orientacyjna zawartość asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej, % , m/m
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie
badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać
wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania
podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8.
5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartości asfaltu podano w tablicy 5.
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie
badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać
wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa wiążąca,
wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać
wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.
Tablica 4

Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 do warstwy ścieralnej

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

Właściwości
Moduł sztywności pełzania1), MPa
Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, mm
Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm
Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %
Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu: 0/16 mm
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
Wolna przestrzeń w warstwie % (v/v)
oznaczony wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt nr 48
próbki zagęszczone 2 ´ 50 uderzeń ubijaka

Kategoria ruchu KR 1
Nie wymaga się
³ 5,52)
2,0¸5,0
1,5¸4,5
75,0¸90,0
4,0 i 5,0

7.
8.
1)
2)

³ 98,0
1,5 ¸ 5,0

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu
Wymiar oczek
sit
#, mm

KR 1 lub KR 2

od 0
do 20
Przechodzi
przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość
ziarn > 2,0 mm

100
87÷ 100
75÷
÷100
65÷
÷93
57÷
÷86
52÷
÷81
47÷
÷76
40÷
÷67
30÷
÷55
(45÷
÷70)
20÷
÷40

od 0
do 16

100
88÷100
78÷
÷100
67÷
÷92 60÷
÷86
53÷
÷80
42÷
÷69
30÷
÷54
(46÷
÷70)
20÷
÷40
14÷
÷28

KR 3 do KR 6
Mieszanka mineralna, mm
od 0
od 0
do 12,8
do 25

od 0
do 20

od 0 do 161)

100
85÷100
70÷
÷100
62÷
÷84
55÷
÷76
45÷
÷65
35÷
÷55

100
84÷100
75÷
÷100
68÷
÷90
62÷
÷83
55÷
÷74
50÷
÷69
45÷
÷63
32÷
÷52
25÷
÷41

100
87÷100
77÷
÷100
66÷
÷90
56÷
÷81
50÷
÷75
45÷
÷67
36÷
÷55
25÷
÷41

100
87÷100
77÷
÷100
67÷
÷89
60÷
÷83
54÷
÷73
42÷
÷60
30÷
÷45

(45÷
÷65)

(59÷
÷75)

(59÷
÷75)

(55÷
÷70)

25÷
÷45

16÷
÷30

16÷
÷30

20÷
÷33
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0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna
zawartość
asfaltu w
MMA, % m/m

13÷
÷30
10÷
÷25
6÷
÷17
5÷
÷15
3÷
÷7

11÷
÷24
8÷
÷17
7÷
÷15
3÷
÷8

18÷
÷38
15÷
÷35
11÷
÷28
9÷
÷25
3÷
÷9

10÷
÷22
8÷
÷19
5÷
÷14
5÷
÷12
4÷
÷6

9÷
÷22
7÷
÷19
5÷
÷15
5÷
÷14
4÷
÷7

13÷
÷25
10÷
÷21
7÷
÷16
6÷
÷14
5÷
÷8

4,3÷
÷5,8

4,3÷
÷5,8

4,5÷
÷6,0

4,0÷
÷5,5

4,0÷
÷5,5

4,3÷
÷5,8

1) Tylko do warstwy wyrównawczej
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy wiążącej,
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego
Lp.

Właściwości

Wymagania wobec MMA
i warstwy ścieralnej z BA
w zależności od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2
KR 3 do KR 6
nie wymaga się

≥ 16,0 (≥22
≥22)
≥22 4)

≥ 6,02)

≥ 11,03)

Odkształcenie próbek jw., mm

od 2,0 do 5,0

Od 1,5 do 4,0

4

Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v

od 4,0 do 8,0

od 4,0 do 8,0

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
jw., %
Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm

od 65 do 80,0

75

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0
-

od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0
od 7,0 do 10,0

≥ 98,0

≥ 98,0

od 4,5 do 9,0

≥ 98,0

1

Moduł sztywności pełzania 1), MPa

2

Stabilność próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, kN

3

6

7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy
projektowania składu MMA
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka
4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu
cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe
asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być
49

sterowane elektronicznie. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna
działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 %
w stosunku do masy składnika. Jeżeli jest przewidziane dodanie środka
adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach
określonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób
pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej
temperatury z tolerancją ± 5o C. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna
wynosić: - dla D 50 od 145o C do 165o C, - dla D 70 od 140o C do 160o C, - dla
D 100 od 135o C do 160o C, - dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta
polimeroasfaltu. Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby
mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę.
Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej
niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: - z D 50 od 140o
C do 170o C, - z D 70 od 135o C do 165o C, - z D 100 od 130o C do 160o C, - z
polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być
wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy
skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano
w tablicy 7.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 7. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej
lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp.

Podłoże do wykonania warstwy Ilość asfaltu po odparowaniu
z mieszanki betonu
wody z emulsji lub upłynniacza z
asfaltowego
asfaltu upłynnionego, kg/m2
Podłoże pod warstwę asfaltową

1

Podbudowa/nawierzchnia
tłuczniowa

od 0,7 do 1,0

2

Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

od 0,5 do 0,7

3

Podbudowa z chudego betonu
lub gruntu stabilizowanego
cementem

od 0,3 do 0,5

4

Nawierzchnia asfaltowa o
chropowatej powierzchni

od 0,2 do 0,5
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5.5. Połączenie międzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego
połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 8.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia
wynosi co najmniej:
8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej
lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp.

Połączenie nowych warstw

1

Podbudowa asfaltowa

2

Asfaltowa warstwa wyrównawcza
lub wzmacniająca

3

Asfaltowa warstwa wiążąca

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego kg/m

od 0,3 do 0,5

od 0,1 do 0,3

5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +
100 C dla wykonywanej warstwy grubości £ 8 cm.
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką
wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze
schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie
mniej niż:
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w
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tablicach 4 i 6.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie
co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające
warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo
obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 8.
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z
tolerancją określoną w tablicy 9. Dopuszcza się wykonanie badań innymi
równoważnymi metodami.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza.
Tablica 9 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Częstotliwość badań
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
1
Uziarnienie mieszanki mineralnej
2 próbki z dziennej produkcji
2
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w
1 próbka przy produkcji do 500 Mg
wytwórni
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
3

Właściwości asfaltu (penetracja oraz temperatura
mięknienia)

dla każdej dostawy (cysterny)

3a

Właściwości asfaltu (badanie pełne)

raz badanie pełne

4

Właściwości wypełniacza (przesiew)

1 na 100 Mg

4a

Właściwości wypełniacza (badanie pełne)

5

Właściwości kruszywa (uziarnienie, zapylenie,
zawartość ziaren nieforemnych)

5a

Właściwości kruszywa (badanie pełne)

6
7

Temperatura składników mieszanki mineralnoasfaltowej
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

8

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

9

Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej

raz badanie pełne
1 na 100 Mg i przy każdej zmianie
raz badanie pełne
dozór ciągły
każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania
jw.
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jeden raz dziennie

10

pobranej w wytwórni
Stabilność i odkształcenie wg Marshala

11

Moduł sztywności

12

Wiercenia próbek dla kontroli zagęszczenia orz
wolnej przestrzeni w warstwie

jeden raz dziennie
jeden raz na trzy dni
dwie próbki na każdej jezdni

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Lp
Składniki mieszanki
Mieszanki mineralno-asfaltowe do
mineralno-asfaltowej
nawierzchni dróg o kategorii ruchu
KR 1
1
Ziarna pozostające na sitach o
± 5,0
oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6;
8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0
3
Ziarna przechodzące przez sito o
± 2,0
oczkach # (mm) 0,075
4
Asfalt
± 0,5

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na
otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność
pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie
wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i
wbudowywania.
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą l
aboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów SST.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 10.
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego
Lp.
Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1

Szerokość warstwy

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2

Równość podłużna warstwy

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3

Równość poprzeczna warstwy

nie rzadziej niż co 5m

4

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5

Rzędne wysokościowe warstwy (osi i krawędzi

co 20 m – na odcinkach prostych
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podłużnych)

co 10 m – na odcinkach krzywoliniowych

6

Ukształtowanie osi w planie

co 20 m

7

Grubość warstwy

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8

Złącza podłużne i poprzeczne

cała długość złącza

9

Krawędź, obramowanie warstwy

cała długość

10

Wygląd warstwy

ocena ciągła

11

Zagęszczenie warstwy

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12

Wolna przestrzeń w warstwie

jw.

6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z
dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej
niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 12.
grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.
Tablica 12. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych w mm.
L. p.

Drogi i place

Warstwa ścieralna

Warstwa wiążąca

Warstwa
wzmacniająca

1

Place i parkingi

9

12

15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją
projektową, z tolerancją 5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10
%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której
tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której
tolerancja wynosi ± 5 mm.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być
przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm.
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w
jednym poziomie.
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna
wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników
powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia
pokryte asfaltem.
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6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
skropienie międzywarstwowe,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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drogowych. Piasek.
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla
stalowniczego do nawierzchni drogowych.
PN-C- 04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport.
PN-C- 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
PN-C- 96173: 1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych.
PN-S- 04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
PN-S- 96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
bitumicznych.
PN-S-96204:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni.
PN-EN 12591:2002
10.2 Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na
odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności
mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem
statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH
NORMĄ PN-EN 12591:2002 (U)
Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z
dnia 2003-09-22.
1. 1. Podstawa zmian
W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta,
metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN
12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfaltów
drogowych. Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niż
dotychczasowa norma PN-C-96170:1965. Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002
(U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r. Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie
unieważnia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z chwilą
przywołania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965.
1. 2. Zmiany aktualizacyjne w OST
Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w
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OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzględniających założenia
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
Niniejsza informacja dotyczy również innych OST uwzględniających roboty z
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
1. 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i
Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralnoasfaltowych.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1.
Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych
według przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem
Typ mieszanki
Tablica zał. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie
KTKNPP
KR 2
Beton asfaltowy do podbudowy

Tablica A

50/70

Beton asfaltowy do warstwy wiążącej

Tablica C
50/70
Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy
50/70
ścieralnej (beton asfaltowy, mieszanka SMA,
Tablica E
DE80 A,B,C
mieszanka MNU)
DE150 A,B,C1
Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA
mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU
mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50
asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C96170:1965,
50/70
asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C96170:1965,
DE, DP
polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM,
Warszawa 1997

1. 4. Wymagania wobec asfaltów drogowych
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i
Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
ustalił wymagane właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków
polskich - tablica 2.
Tablica 2.
Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o
penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do
warunków polskich
Lp.

1

Właściwości

Penetracja w 25oC

Metod
Rodzaj asfaltu
a
badani 20/3 35/5 50/7 70/1 100/
a
0
0
0
00
150
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
0,1mm PN-EN 20-30 3550701001426
50
70
100
150

57

160/ 250/33
220
0
160220

250330

o

2

Temperatura mięknienia

3

o
Temperatura zapłonu,
C
nie mniej niż
Zawartość składników
rozpuszczalnych, nie
%
99
99
mniej niż
m/m
Zmiana masy po
PN-EN
starzeniu (ubytek lub
%
12607
0,5
0,5
0,5
przyrost) nie więcej niż
m/m
-1
Pozostała penetracja po
PN-EN
starzeniu, nie mniej niż
%
1426
55
53
50
Temperatura mięknienia
PN-EN
o
C
1427
57
52
48
po starzeniu, nie mniej
niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość parafiny,
%
PN-EN
nie więcej niż
12606
2,2
2,2
2,2
-1
Wzrost temp.
PN-EN
o
mięknienia po
C
1427
8
8
9
starzeniu, nie więcej niż
PN-EN
Nie
Temperatura
o
C
12593
ok-5
-8
łamliwości, nie więcej
reśla
niż
się

4

5

6
7

8

9

10

C

PN-EN 55-63
1427
PN-EN 240
22592
PN-EN
12592
99

58

5058
240

4654
230

4351
230

39-47

30-38

230

3543
220

99

99

99

99

0,8

0,8

1,0

1,0

46

43

37

35

45

41

37

32

2,2

2,2

2,2

2,2

9

10

11

11

-10

-12

-15

-16

220

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 07.00.00
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni
poliuretanowo-gumowych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji przebudowy istniejącego boiska boisko
wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z ułożeniem powierzchni boiska z nawierzchni poliuretanowej w
kolorze czerwonym przy realizacji przebudowy istniejącego boiska na boisko
wielofunkcyjnym ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej
1. Charakterystyka nawierzchni:
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 1013mm – na podbudowy asfaltobetonowej.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do
pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych i boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placów rekreacji ruchowej.
Posiada 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 . Czynność tą wykonuje się poprzez
natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki ).
Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są
malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.
Parametry : tabela nr 1
Wymagania
IAAF

Wymagania
DIN 18035/6

przy +10oC

przy +23oC

przy +30oC

Zmodyfikowane
odkształcenie
pionowe

0.6-1,8 mm

1.40

1.50

1.60

Redukcja siły

35-50 %

37

37

39

59

Wytrzymałość
na rozciąganie

≥ 0.4 N/mm2

≥ 0.5 N/mm2

0.73

Wydłużenie
przy zerwaniu

≥ 40 %

≥ 40 %

87

Wodoprzepuszc
zalność

DIN 18035/6

Odporność na
kolce

DIN 18035/6

Klasa 1

Palność

DIN 51960

Klasa 1 niepalności

Poślizg :
sucha /skóra mokra/skóra

DIN 18035/6

0.68 –
0.50

Odbicie piłki

DIN 18035/6

Względna
odporność na
ścieranie

DIN 18035/6

Max. wgłębienie
pod ciężarem
Wgłębienie
pozostałe

DIN 18035/6

Odkształcenie
standardowe
± 0 oC
+ 20 oC
+ 40 oC

DIN 18035/6

Starzenie (DIN 18035/6)
Klimat standardowy DIN
50014
Klimat łączony (wysoka
temp.,wilgotność,UV)
DIN 53387

cm/sec

%

0.039

99

3.8

5.70
mm
0.40

mm

0.70
0.90
1.00

Wytrzymałość na
rozciąganie w N/mm2

Wydłużenie przy
zerwaniu w %

Moduł E N/mm2

0,75

69

2.53

0,84

72

2,72

Tabela opracowana została na podstawie wyników badań nawierzchni na
zgodność z normą DIN 18035/6 – Sports Grounds ,Syntetic Surfacing i
regulacjami IAAF , które wykonano w Laboratorium IST/Szwajcaria
akredytowanym przez IAAF i DIN CERTCO
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Parametry : tabela nr 2
Poz.

Określenie parametru, jednostka

Wartość wymagania

1

Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m2)

9,70 +/- 0,3

2

Wytrzymałość na rozciąganie , (MPa)

≥ 0,7

3

Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%)

53 +/- 5

4

Wytrzymałość na rozdzieranie, (N)

>100

5

Ścieralność (mm)

≤ 0,09

6

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

65 +/- 5

7

Odporność na działanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona:
przyrostem masy , (%)

≤ 0,7

zmianą wyglądu zewnętrznego

bez zmian

8

Mrozoodporność:
przyrostem masy, (%)

≤ 0,8

wygląd powierzchni po badaniu

bez zmian

9

Przyczepność do podkładu asfaltobetonowego (MPa)

≥ 0,5

10

Przyczepność do podkładu betonowego (MPa)

> 0,6

11

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
w stanie suchym

> 0,35

w stanie mokrym

> 0,3

12

Odporność na sztuczne starzenie,
( stopień w skali szarej)

5
bez zmian

13

Odporność na uderzenie:
powierzchnia odcisku kulki ( mm2)

500 +/- 25

stan powierzchni

brak wgnieceń i spękań

Tabela opracowana została na podstawie Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4953/2001.

Podbudowa:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być
większe niż 2 mm .
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Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota,
piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie
występowało wykruszania się warstwy górnej a także, aby warstwa ścieralna
była o strukturze zamkniętej (górna powierzchnia jak najbardziej gładka),
również wymaga impregnacji.
Impregnacja podłoża .
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek
podłoża. Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie –
poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest produktem jednoskładnikowym .
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , połączonego
lepiszczem poliuretanowym , jednoskładnikowym.
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:21.
Wykonanie warstwy użytkowej .
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 .
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność
otoczenia oscylowała w przedziale 40-90% , a temperatura podłoża powinna być
wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu
rosy.
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
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).
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych:
1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru
oraz nie ma opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych.
2. 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 .
3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.
4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do
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technologii opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania
nawierzchni.
5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są
pisane 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 .
6. 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

0,1

2

2

1

3

3

4

8

4

10

15

5

15

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.
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni (dokumenty odbiorowe)
1. Certyfikat IAAF
2. Aprobata lub rekomendacja ITB
3. Atest Higieniczny PZH
4. Karta techniczna systemu
5. Autoryzacja producenta systemu
6. Deklaracja zgodności
Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni
OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do
tego celu powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie
należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który
powoduje nadmierne zużycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe
czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczać do zabrudzeń olejem , emulsją
asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , motorach.
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Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby
komunalne ) powinien być kontrolowany -również ze względu na nośność
podbudowy.
Uwagi ogólne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i
mają charakter ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też
sposób użytkowania jest zróżnicowany i jest poza naszą kontrolą, nasze
sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie
zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt.
UWAGI!
- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi
przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać
właściwości techniczno – użytkowe wykładziny.
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych
stosowania i Polskich Norm.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.00.00
OGRODZENIA BOISKA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem piłkochwytów
i ogrodzenia.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji przebudowy istniejącego boiska na
boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3. Zakres robót objętych SST
Piłkochwyt i ogrodzenie boiska są środkiem zabezpieczającym, przed
zagrożeniami, które mogą powstać na skutek wtargnięcia z bezpośredniego
otoczenia boiska oraz zabezpieczają przed „ucieczką' piłki z terenu boiska.
1.4. Określenia podstawowe
Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana
oraz kombinowana, o różnych wielkościach oczek.
Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie składające się z paneli z
wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych
wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz
prefabrykowanej podmurówki.
Ogrodzenie (piłkochwyt) - przegroda fizyczna, zabezpiecza wydostanie się piłek
poza ogrodzenie
Siatka polipropylenowa bezwęzłowa- siatka o oczkach kwadratowych,
amortyzuje uderzenia piłek i nie przenosi gwałtownego obciążenia na słupy.
Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu
okrągłego tworzące linę stalową.
Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyŜszym
punktem ogrodzenia.
1.5. Przepisy ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
1.5.1. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń
Ogrodzenia boiska należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
1. Ogrodzenie powinno stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich
wybijających piłkę
2. Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W
związku z tym metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru
3. Ogrodzenie – piłkochwyt powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia
naprawy uszkodzeń lub potrzeby demontażu na przewidywanych odcinkach.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące
materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są:
siatki metalowe, słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, materiały
do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Ogrodzenie panelowe i piłkochwyty
Panele (przęsła) ogrodzeniowe zgrzewane są z drutów pionowych i poziomych
tworzących kratę
Cechą charakterystyczną tego typu paneli są wzdłużne przetłoczenia, które
zwiększają sztywność ogrodzenia oraz podnoszą jego estetykę.
Liczba przetłoczeń, jaką posiadają panele, jest odpowiednio dobrana do ich
wysokości w celu zachowania właściwej stabilności i sztywności.
Panele przetłaczane występują w gamie wysokości 820 - 2580 mm.
Szerokość paneli wynosi 2500 mm.
Słupki wykonane są z kształtownika prostokątnego, zamkniętego od góry
systemową zaślepką z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków dostosowana
jest do wymiarów poszczególnych paneli.
Furtki i bramy stalowe ocynkowane.
Słupki piłkochwytów z rur stalowych ocynkowanych lakierowanych.
Piłkochwyty z siatki polipropylenowej.
Fundament z betonu klasy B-20, głebokość 1m.
Podmurówka z betonowych elementów prefabrykowanych.
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową,
przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 [DIN 50976].
Zastosowane materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania na sportowych obiektach publicznych .
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia i piłkochwytów
Ustawienie ogrodzenia i piłkochwytów wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy
użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki,
obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można s
tosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do
wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania
fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
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ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Panele, słupki i inne elementy ogrodzeń i piłkochwytów należy przewozić
środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach
zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub
folii termokurczliwej.
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających
przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń
Przed wykonaniem robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora
Nadzoru.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu
ogrodzeń i piłkochwytów należą: wykonanie dołów pod słupki i słupy, wykonanie
fundamentów betonowych pod słupki i słupy, ustawienie słupków i słupów,
wykonanie właściwego ogrodzenia (montaż paneli i siatki).
5.3. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektora Nadzoru nie podaje inaczej,
to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe
od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. Jeśli dokumentacja
projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod
słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać
podziału odcinków prostych na mniejsze odległości. Należy dążyć, aby odległości
między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.
5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być
osadzone w betonie ułożonym w dołku. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, słupki mogą być obłożone kamieniami lub gruzem. Słupek należy
wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową .
Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek,
można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7
dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.
5.5. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na
jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na
załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed
wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu
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ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o.
5.6. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach - piłkochwytu i ogrodzeń
5.6.1. Malowanie ogrodzeń metalowych
Ocynkowaną siatkę, słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować
pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co
4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją. Zaleca się przeprowadzać
malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem
lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą
natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i
rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:
z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz,
rdzę, zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające
przyczepność farby do podłoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie,
odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z
wymaganiami PN-H-97051 [24] i PNISO-8501-1 [36], przed malowaniem należy
wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek
ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, do
malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku
zewnętrznego, dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: a)
farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), b)
farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe,
akrylowe, itp.) oraz c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej
farby, farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez
usunięcie „kożucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby),
dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby),
rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), malowanie można
przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), z zasady
malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą
nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po
całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Malowanie powinno odpowiadać
wymaganiom PN-H-97053 [25]. Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw
zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inżynier na wniosek
Wykonawcy. Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc
stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze względu na
najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych
zacieków sygnalizujących korozję słupka. Zaleca się stosowanie farb możliwie
jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską zawartością
m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na
zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i
gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu
urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników,
w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.6.2. Naprawa ogrodzeń
Naprawa ogrodzeń może polegać na wymianie elementów zniszczonych na nowe
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lub na doprowadzeniu starych elementów do stanu właściwego dla całościowych
funkcji ogrodzenia. Zakres napraw ogrodzenia powinien być określony w
dokumentacji projektowej, SST lub wytycznych Zamawiającego. Wszystkie
elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Naprawione fragmenty ogrodzenia nie
powinny w zasadzie różnić się konstrukcją i wyglądem od pozostałych odcinków,
chyba że naprawę wykonuje się jako tymczasową lub Zamawiający celowo
wprowadza nowe materiały i rozwiązania konstrukcyjne. Zniszczenia lub
wybrzuszenia siatki stalowej lub siatki z tworzywa sztucznego należy naprawić
przez usunięcie uszkodzonego odcinka i wstawienie nowego, łącząc starą i nową
siatkę z zasady spiralami wyplecionymi z siatki stalowej. Podobnie należy
postąpić przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiral siatki, które należy
zastąpić nowymi. Rozpinanie nowych odcinków siatki należy wykonać zgodnie z
zaleceniami punktu 5.7. Uszkodzone lub wygięte słupki stalowe należy albo
zastąpić nowymi słupkami, a przy mniejszych uszkodzeniach - wyprostować
przez uderzanie młotkiem, stosując odpowiednie przykładki drewniane od strony
wygięcia. Siatki w ramach, uszkodzone w niewielkim stopniu, można naprawić
przez wymontowanie całego przęsła i dokonanie naprawy w warsztacie. Siatki w
ramach, uszkodzone w znacznym stopniu, powinny być zastąpione nowymi
przęsłami. Ubytki w betonowych lub żelbetowych słupkach, fundamentach i
prefabrykatach należy uzupełnić zaprawą cementową po uprzednim
oczyszczeniu zabrudzeń i okruszyn lub skuciu miejsc zastarzałych do uzyskania
czystego betonu. Szczeliny powstałe np. wskutek nierównomiernego osiadania
lub innych przyczyn, należy zalać rzadką zaprawą cementową po uprzednim,
dokładnym usunięciu zanieczyszczeń. W przypadku zerwania zbrojenia, należy
wzmocnić je prętami dodatkowymi, łącząc ze zbrojeniem starym po stworzeniu
haków i okręceniu drutem miękkim oraz wypełnieniu strzemionami. Mieszankę
betonową należy układać małymi porcjami i zagęszczać ją, a po stwardnieniu
betonu połączenie starego i nowego betonu zatrzeć packą. Wszystkie
bezużyteczne (zniszczone) elementy ogrodzeń, o ile zgodnie z SST nie stają się
własnością Wykonawcy, powinny być odwiezione na miejsce określone w SST
lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które stają się własnością
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót
podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od
producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu
akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i
BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: siatki ogrodzeniowe, liny
stalowe, rury i kształtowniki na słupki, drut spawalniczy, pręty zbrojeniowe,
prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych. Do materiałów, których
badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany
charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może
zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości
(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarów.
6.3.2 Sprawdzenie wymiarów elementów
Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami W
przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce
zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań
podanych w punkcie 2.3.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja,
wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
e) poprawność ustawienia słupków,
f) prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych i siatki piłkochwytów
g) poprawność wykonania bram i furtek.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich
punktach SST zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy
lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na określeniu
rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i furtkami.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz
materiałów pomocniczych, ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający
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stabilność, uporządkowanie terenu, przeprowadzenie badań i pomiarów
kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych
metodami nieniszczącymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego przeznaczenia
12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
Gatunki
13. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
14. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
15. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne
16. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
17. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
18. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
19. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym
usunięciu wcześniej nałożonych powłok
20. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 24.
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i
badania
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.00.00
WYPOSAŻENIE SPORTOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem
wyposażenia sportowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji przebudowy istniejącego boiska na
boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z dostawą i montażem wyposażenia sportowego przy realizacji przebudowy
istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla
mieszkańców wsi Dylaki.
1.4. Określenia podstawowe
Bramki do piłki ręcznej - bramki stalowe, pełnowymiarowe, montowane w
sposób umożliwiający demontaż z siatkami.
Słupki do siatkówki, tenisa - słupki stalowe przenośne, osadzone w tulejach, z
mechanizmem naciągającym i regulacją wysokości, z siatką.
Stojak do koszykówki - stojaki do koszykówki osadzone w tulejach, montowane
w sposób umożliwiający demontaż.
1.5. Przepisy ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
1.6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Zgodnie z instrukcją producenta.
1.7. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” .
1.9. Transport.
Transport wyposażenia sportowego i materiałów służących do jego montażu
może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani nie pogorszy ich jakości.
2.0. Obmiar robót
Jednostka obmiarową jest sztuka lub komplet. Jednostkami obmiarowymi są
jednostki przedmiaru robót.
3.0 Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane należyci jeśli są one zgodne z dokumentacja
projektową ST i wymaganiami Zamawiającego.
4.0 Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.1.6 i
obebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach obmiarowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 10.00.00
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przebudowy istniejącego boiska na
boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
dróg i ulic lokalnego znaczenia,
parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,
chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w
dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 90
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
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W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości  3 mm,
na szerokości  3 mm,
na grubości  5 mm.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna
być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej
kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach
zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
próbka nie wykazuje pęknięć,
strata masy nie przekracza 5%,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek
nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
[1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez
dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712
[3]. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 2.3.4.
Dodatki Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci
plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to
być barwniki nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
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ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli
powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym
układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje
się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki
z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może
stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP
35 [7]. Jeżeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podłoże
gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami
określonymi w OST D-03.00.00 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z
kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę,
w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowowodnych, może stanowić:
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym,
spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
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lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. Podbudowa
powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować
krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy
krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach
od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i
wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe
jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji
projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać
walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. Niezależnie
od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości
na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed
przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 6.3.3. Sprawdzenie wykonania
nawierzchni Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
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pomierzenie szerokości spoin,
-sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją
0,5%. 6.4.3. Niweleta nawierzchni Różnice pomiędzy rzędnymi
wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
1
cm. 6.4.4. Szerokość nawierzchni Szerokość nawierzchni nie może różnić się od
szerokości projektowanej o więcej niż
5 cm. 6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny
przekraczać
1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni
wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych
w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i
w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie podłoża,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
77

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki,
ułożenie i ubicie kostki,
wypełnienie spoin,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.11.2012

PN-B-04111.2012

2.
3.

PN-B-06250
PN-B-06712

4.

PN-B-19701

5.

PN-B-32250

6.

BN-80/6775-03/04

7.

BN-68/8931-01

8.

BN-68/8931-04
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Materiały kamienne.
Oznaczenie
ścieralności na tarczy
Boehmego
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do
betonu zwykłego
Cement. Cement
powszechnego użytku.
Skład, wymagania i
ocena zgodności
Materiały budowlane.
Woda do betonów i
zapraw
Prefabrykaty
budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i
torowisk
tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża
Drogi samochodowe.
Oznaczenie wskaźnika
piaskowego
Drogi samochodowe.
Pomiar równości
nawierzchni
planografem i łatą.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 11.00.00
BETONOWE OBRZEŻA TRAWNIKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem betonowyvh
obrzeży chodnikowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przebudowy istniejącego boiska na
boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające teren
boiska od terenu poza boiskiem.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/677503/01 ,
- żwir lub piasek do wykonania ław,
- cement wg PN-B-1970,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.3. Betonowe obrzeża
Dokumentacja techniczna przewiduje użycie obrzeży o wymiarach 100*30*8
2.4. Betonowe obrzeża - wymagania techniczne
2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu.
2.4.2. Składowanie
Betonowe obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża należy układać z
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość
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obrzeża.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości
projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i
uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki
betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży
Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża
powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem
lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania
materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży i przedstawić
wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu, zgodnie z wymaganiami . Pomiary długości i głębokości uszkodzeń
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie kształtu i wymiarów
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeża w planie, które może wynosić ±
2 cm na każde 100 m długości obrzeża, niwelety górnej płaszczyzny obrzeża ,
które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, wypełnienia spoin,
sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie
badanej spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m (metr)
ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane
koryto, wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeża, wypełnienie spoin, obsypanie
zewnętrznej ściany obrzeża, wykonanie badań i pomiarów wymaganych w
specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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