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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45212220-4
CPV 45111000-8

Wielofunkcyjne obiekty sportowe.
Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

1 Określenie przedmiotu zamówienia.
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.
Modernizacja boiska przy ZS Nr 7 w Suwałkach
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy
1)Zamawiający.
Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
2)Instytucja finansująca inwestycję.
……………………………………………………………………………………………………..
3)Organ nadzoru budowlanego.
……………………………………………………………………………………………………..
4)Wykonawca.
……………………………………………………………………………………………………..
5)Zarządzający realizacją umowy.
……………………………………………………………………………………………………..
6)Przyszły użytkownik.
……………………………………………………………………………………………………..
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia.
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe.
Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie architektoniczno budowlanym.
1.3.2 Ogólny zakres robót.
SST obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących obiektów:
Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym
Rodzaje występujących robót:
B.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
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B.04.00.00 BETON
B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA
D.04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA i PODBUDOWA Z KRUSZYWA
D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE
D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza zasięg stref stanowiących naruszenie odległości
związanych z użytkowaniem działek sąsiednich - nie narusza praw właścicieli działek sąsiednich,
o których mówi Prawo Budowlane.
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót budowlanych Według
projektu budowlanego oraz opracowanych projektów wykonawczych.
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do
realizacji robót.
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych.
Według projektu budowlano-wykonawczego.

1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeżeli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu
realizacją umowy.
2 Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, jeżeli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel
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wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych
pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
wykonawczym, przedmiarze i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki bada? naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
2.2 Teren budowy.
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.
Teren dostępny jest od drogi publicznej . Teren wymaga ukształtowania i wykonania ścianek
oporowych w związku z niewielkimi różnicami wysokościowymi. W wypadku stwierdzenia
miejscowego zalegania w poziomie posadowienia innych niż założone w projekcie gruntów
(nieodpowiednich do bezpośredniego posadowienia) niezbędne jest powiadomienie projektantów w
celu dokonania korekt i zmian przyjętych rozwiązań projektowych.
Powierzchnię terenu działki w zakresie obszaru przeznaczonego pod planowaną inwestycję stanowi
nieutwardzony plac porośnięty trawą z elementami utwardzeń do rozbiórki. Bezpośrednio na
terenie przeznaczonym pod projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu nie ma jakichkolwiek
form zieleni stanowiących większą wartość przyrodniczą .
2.2.2 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający poda wszystkie wymagania i dane
niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności:
określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego
granice), informacje o możliwościach korzystania z mediów, niezbędne dane geodezyjne.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentację techniczną określoną w p.1.4
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki
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drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści,
w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracować przy naprawie udzielając
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego.
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmować wszystkie sensowne kroki
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego
działalnością.
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywać wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w
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wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały,
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do
akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robót.
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
Organizacją wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
Organizacją ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót. O ile zamawiający zawrze w umowie odpowiedni zapis w części dotyczącej organizacji
zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie
biura zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych wymagań zamawiającego.

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robót.
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2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosowa się do wszystkich obowiązujących przepisów
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo Budowlane jest
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel
nie pracować w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają
odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy winni przejść odpowiednie szkolenie ogólne i
stanowiskowe.

2.4 Dokumenty budowy.
2.4.1 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy będą
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją
umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót
z polecenia zarządzającego realizacją umowy
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub
wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków
klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo
6

Modernizacja boiska przy ZS Nr 7 w Suwałkach

zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich
odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2 Książka obmiaru robót.
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają
też:
a)Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b)Pozwolenie na budowę ;
c)Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e)Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
f)Protokoły odbioru robót,
g)Opinie ekspertów i konsultantów,
h)Korespondencja dotycząca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy.
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.
2.5.1 Informacje ogólne.
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane adresem zarządzającego realizacja - według umowy.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
7
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harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
2.5.2 Rysunki robocze.
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów
określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków,
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
będę przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić
mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich
wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1)Nazwa inwestycji
2)Nr umowy
3)Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4)Tytuł dokumentu
5)Numer dokumentu lub rysunku
6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7)Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub
element
8)Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów
i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
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Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robót kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną? poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zaś wynikające stad koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1.Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2.Spis treści
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
6.Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7.Dane o osiągach i wielkości nominalne
8.Instrukcje instalacyjne
9.Procedura rozruchu
10.Właściwa regulacja
11.Procedury testowania
12.Zasady eksploatacji
13.Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14.Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15.Środki ostrożności
16.Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z
kompletną instrukcję konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i
trwałości urządzeń
17.Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
18.Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego
przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i
alarmowych
20.Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i
oświetleniowych.
9

Modernizacja boiska przy ZS Nr 7 w Suwałkach

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów
i elementów dodatkowych.
3 Zarządzający realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego
realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy
i
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy (jeżeli wystąpi taki zapis w
Umowie).
4 Materiały i urządzenia.
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca będzie ponosić wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń.
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
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a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów,
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi
w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważna legalizację, mogą być badane przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili
kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych.
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
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5 Sprzęt .
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6 Transport.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy,
w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
7 Kontrola jakości robót.
7.1 Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie
z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów
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zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
7.2 Pobieranie próbek.
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiający.
7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywać wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, równie? przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawcę wyników badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty wykonawcy są
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niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badać i
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
8 Obmiary robót.
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót
wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek będą lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będę mierzone poziomo (w
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót
nie wymagają tego inaczej, to objętości będę wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez
średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub
kilogramach.
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności.
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa miedzy Zamawiającym
i Wykonawcą.
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Stosownie do ustaleń umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie zapłacone jako kwota ryczałtowa
lub na podstawie kosztorysu kosztorysu zamiennego za wykonanie faktycznych ilości robót w
objętych kosztorysem oferowym.
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie
należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty.
Powyższe warunki, procedury fakturowania i wzory odpowiednich formularzy należy załączyć w
Umowie.
10. Przepisy związane.
10.1 Normy i normatywy.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami.
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one
być wyraźnie określone i nie sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz zaakceptowane przez
obie strony umowy.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
10.2 Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami
2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3.Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z późniejszymi zmianami
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
7.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00
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CPV- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
1. Wstęp.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót przygotowawczych rozbiórkowych i ziemnych.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00 Roboty rozbiórkowe budynków i obiektów.
B.01.01.01. Wykopy.
B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
B.01.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego.
B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.01.03.00. Zasypki
B.01.04.00. Transport gruntu
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały.
2.1 Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.
Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów
w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe,
których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych
powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody,
z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako
elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym.
2.2 Grunty do wykonania podkładu wg B.01.02.01-02.
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące
pospółek:
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uziarnienie do 50 mm,
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
zawartość frakcji pyłowej do 2%,
zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podkładu wg B.01.02.03. należy stosować piasek zwykły.
2.4 Do zasypywania wykopów wg B.01.03.01 i B.01.03.02.
Może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń
takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max. średnica ziaren d<120 mm,
wskaźnik różnoziarnistości U>5,
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
zawartość części organicznych I<2%,
odporność na rozpad <5%.
2.5 Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.01.02-04.
Powinien posiadać następujące właściwości:
max. średnica ziaren d<120mm,
wskaźnik różnoziarnistości U>3,
granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,
zawartość części organicznych I<2%,
pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
odporność na rozpad <10%.
3. Sprzęt.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne i rozbiórkowe można
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót.
5.1 Wykopy wg B.01.01.00.
5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rządnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rym celu należy wykona? kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2 Wykopy w osłonie ścianek szczelnych.
Przed wykonywaniem robót w osłonie ścianek szczelnych powinno by? wykonane przygotowanie
terenu pod budowę. Dojazd oraz utwardzenie terenu.
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Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelację kontrolną robót ziemnych
i dna wykopu.
Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wykona? koparkami pod osłoną ścianek
szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej
należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć:
ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej,
szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej,
dane odnośnie zazębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania.
5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopów.
1). Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza si? stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by? stosowane następujące
zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów
i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych.
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by? usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopów.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.5 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich
decyzji.
5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.01.02.00.
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zaskoczeniu prac
w wykopie.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone
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z odpadków materiałów budowlanych.
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami
grubości 25 cm.
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
według próby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwę.
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej
Proctora.
5.3 Zasypki wg B.01.03.00.
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2 Warunki wykonania zasypki.
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone
z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg
próby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane
w sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6.Kontrola jakości robót.
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 10.
6.1 Wykopy wg B.01.01.01.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
zgodność wykonania robót z dokumentacją
prawidłowość wytyczenie robót w terenie
przygotowanie terenu
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rodzaj i stan gruntu w podłożu
wymiary wykopów
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów
6.2 Wykonanie podkładów i nasypów wg B.01.02.00.
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podłoża
materiał użyty na podkład
grubość i równomierność warstw podkładu
sposób i jakość zagęszczenia
6.3 Zasypki wg B.01.03.00.
Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
materiały do zasypki
grubość i równomierność warstw zasypki
sposób i jakość zagęszczenia
7.Obmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
Jednostki określone w przedmiarze robót
8.Odbiór robót.
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.Podstawa płatności.
B.01.01.00 – Rozbiórki budynków i obiektów – Płaci się za wykonanie kompletnych rozbiórek
budynków i obiektów objętych poszczególnymi przedmiarami, przyjmując kwotę wyliczoną w
kosztorysie ofertowym jako kwotę ryczałtową za rozbiórkę poszczególnych budynków czy
obiektów.
B.01.01.01 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody
i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
B.02.02.00 - Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiału
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
B.02.03.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiałów
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
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B.02.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:
załadowanie gruntu na środki transportu
przewóz na wskazaną odległość
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce

10.Przepisy związane.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole.
Podziałł i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN 10248-1:1999
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Tolerancje kształtów i wymiarów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00
CPV – 45262311-4
BETON
1. Wstęp.
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1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót betoniarskich.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2.Materiały.
2.1 Składniki mieszanki betonowej.
(1) Cement
a) Rodzaje cementu.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25" - do betonu klasy C8/10-C16/20
marki „35" - do betonu klasy wyższej niż C16/20
b) Wymagania dotyczące składu cementu.
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się
następującym składem:
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartość alkaliów do 0,6%
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie.
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 25,1 kg. Na workach powinien być umieszczony
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowości
masa worka z cementem
data wysyłki
termin trwałości cementu
23

Modernizacja boiska przy ZS Nr 7 w Suwałkach

Dla cementu luzem należy stosować cemento-wagony i cemento-samochody wyposażone we
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu
oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d)
Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
e)
Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.
f)
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badan cementowni
można wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN196-l:1996, PN-EN196-3-1996 i PN-EN196-6:1997
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających
się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do
betonu,
g) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i ścianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych
ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed zaciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno by? przechowywana w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
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Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalepy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.
nasiąkliwość nie większa jak 4%
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od
20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Według danych w projekcie, oznaczeń na rysunkach.
B7,5 i B10 dla podbetonów i podkładów
Ponadto beton i jego składniki powinny spieniać wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3 Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu:
pospółka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno?? optymalna 8%
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzęt.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek
wolno spadowych).
4. Transport.
4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
a). Środki do transportu betonu:
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
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Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
b). Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30"C
5. Wykonanie robót.
5.1 Zalecenia ogólne.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej.
5.2.1 Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa
5.2.2 Mieszanie składników.
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż
2 minuty.
5.2.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
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w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy
stosować belki wibracyjne.
5.2.4 Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasiąg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
5.2.5 Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasada, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unika? dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.2.7 Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny by
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, badania
powinny obejmować:
badanie składników betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.
5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
5.3.1 Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4 Pielęgnacja betonu.
5.4.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio po zaskoczeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączyć z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spieniać wymagania normy PN-EN-1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.4.2 Okres pielęgnacji.
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm? PN-63/B-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5 Wykańczanie powierzchni betonu.
5.5.1 Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnią,
pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczanie pod warunkiem, że
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm,
5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6 Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakości.
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Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wylej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7.Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 - l m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - l m3 wykonanego podbetonu
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających
wg zasad podanych powyżej.
9.Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
-oczyszczenie podłoża
-wykonanie deskowania z rusztowaniem
-ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
-pielęgnacją betonu
-rozbiórką deskowania i rusztowań
-oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i
stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

30

Modernizacja boiska przy ZS Nr 7 w Suwałkach

B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
1.
WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.
w tym:
Ogrodzenia systemowe
konstrukcja stalowe
balustrady
pozostałe detale architektoniczne
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Będzie również podstawą do:
Kontrolowania jakości wykonywanych robót
Przeprowadzenia procedur odbiorowych
Rozliczenia wykonanych robót
1.3.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych związanych z zadaniem
inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt. 5
"Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych".
2.
MATERIAŁY
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 2004- r.,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.
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Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normie PN-82IS-10052.
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm:
PN-EN 10020:2003,
PN-EN 10027-1:1994,
PN-EN 10027-2:1994,
PN-EN 10021:1997,
PN-EN 10079:1996,
PN-EN 10204+Ak: 1997,
PN-90/H-01103,
PN-87/H-01104,
PN-88/H-01105,
a ponadto:
Wyroby walcowane - kształtowniki:
dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,
kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 100562:1998, PN-EN 10056-2; 1998/Ap 2003.
rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 12102:2000.
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać
następującym wymaganiom:
mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
mieć trwałe ocechowanie,
mieć wybite znaki cechowe.
Wyroby walcowane - blachy
blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,
bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać
następującym wymaganiom:
mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
mieć trwałe ocechowanie,
mieć wybite znaki cechowe.
Wyroby zimnogięte:
—
blachy trapezowe powinny odpowiadać normie DIN 18807
2.2.2. Łączniki
Śruby, nakrętki nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom norm: PN-IS0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
2.2.3. Materiały do spawania
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Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN
759:2000, a ponadto:
elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355 oraz
PN-67/M-69356.
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane
dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywniać
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na
miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po jej nadejściu, segregować i
układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia.
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
3.
SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robót.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować
m.in.:
spawarkami,
palnikami gazowymi,
żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych
elementów konstrukcji
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt.
3 "Ogólne wymagania dotyczące sprzętu".
4.
TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00
pkt. 4 "Ogólne wymagania dotyczące środków transportu"..
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom
skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp.
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych
deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone
przed odkształceniem i zdeformowaniem.
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie
transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne warunki wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt. 5
"Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót".
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszelkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z montażem i
wykonaniem elementów konstrukcji stalowej.
5.2.
Zakres wykonywania robót w wytwórni
5.2.1. Przygotowanie i obróbka elementów
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny być sprawdzone pod względem:
gatunku stali,
asortymentu,
własności,
wymiarów i prostoliniowości.
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają
dopuszczalne
powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie
powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie
wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien
być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań
wg PN-89/S-10050.
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i
brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN IS0
913:2002.
5.2.2. Scalanie konstrukcji
•
Spawanie
Spawanie powinno odbywać się zgodnie z normą.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia.
Elementy stalowej konstrukcji są spawane w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z
dokumentacja projektową.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi.
W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru może zarządzić kontrolę
stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy
spawanych.
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów
konstrukcji stalowej.
Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji wykonać zgodnie z zaleceniami normy.
•
Połączenia na śruby
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio
przygotowane, i tak:
- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu aby śruba wchodziła do otworu po lekkim
uderzeniu młotkiem,
gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka pod nakrętkę
pokrywała co najmniej dwa zwoje,
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć
warstwą smaru,
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śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane dokumentacja projektową, zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji
stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotycząca
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.
5.3.

Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy wykonać prace pomiarowe i kontrolne
położenia elementów stalowych.
5.3.2. Wykonanie połączeń spawanych
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura
nie niższa niż +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i
stanowiska spawaczy należy osłonić.
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm.
Spoiny powinny posiadać klasę zgodna z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być
podspawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po
wykonaniu
powinny być obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999) :
dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1,
dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2.
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości
powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN
970:1999)
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S10050.
Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych przez
Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca.
5.4,
Montaż elementów konstrukcji stalowej na budowie
5.4.1. Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać
się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzić to
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do
znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza
pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru.
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996
i PN-9/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadających warunkom normy PN-82/810052.
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:
siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów
przewidzianych do usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej,
siły wywołane obciążaniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu,
siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.
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Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca
robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.
W czasie montażu należy dopilnować aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji
robót.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów
uprzednio zamontowanych.
5.4.2. Wykonanie połączeń spawanych
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" i w ilości
przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Warunki wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej SST.
5.4.3. Wykonanie połączeń na śruby
Warunki wykonania połączeń na śruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją, projektową, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050_ oraz niniejszej
SST.
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej są odbierane przez Inspektora Nadzoru
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE"
ST-00.00.00 pkt. 6 "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i
robót budowlanych pkt 6".

6.2.

Zakres kontroli i badań:

6.2.1. Materiały
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a każda zmiana powinna
być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
6.2.2. Konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm.
6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania
kontrola stali,
sprawdzenie elementów stalowych,
sprawdzenie wymiarów konstrukcji,
sprawdzenie połączeń,
sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,
sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu
konstrukcji.
6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie
sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
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sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy
są trwale mocowane,
sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,
kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają
odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE" ST00.00.00; "Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót" pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości,
zgodnie z dokumentacją projektową.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00; "Opis
sposobu odbioru robót budowlanych" pkt. 8.
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem
jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości.
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości są odbierane przez Komisję
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wykonawca przedkłada:
dokumenty techniczne,
świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,
świadectwa spawaczy,
pomiary odchyłek,
świadectwa jakości materiałów,
dziennik wykonania konstrukcji,
dokumentację projektową,
rysunki warsztatowe,
protokoły odbioru częściowego,
protokoły z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji po rozładunku winien być wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i
powinien być przez niego zaakceptowany.
Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet
dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być
dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z
oświadczeniem Wytwórni, że usterki w czasie odbiorów między operacyjnych zostały usunięte.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość uznaje się za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej
przywołanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE" ST00.00.00; "PODSTAWA PŁATNOŚCI" pkt. 9.
Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako
całości, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i
oceną jakości wykonania robót na podstawie pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmuje:
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•
Wykonanie konstrukcji jako całości:
prace przygotowawcze,
dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
opracowanie „Program realizacji robót" wraz z „Projektem technologii spawania",
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
badanie i obróbka elementów stalowych do scalania,
scalanie elementów i ich spawanie,
montaż próbny konstrukcji,
oznaczenie elementów według kolejności montażu,
wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,
gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.
•
Transport konstrukcji:
wykonanie „Projektu organizacji transportu" wraz z niezbędnym projektami, ekspertyzami i
opiniami,
załadunek konstrukcji na środki transportu,
przewiezienia konstrukcji z wytwórni na plac budowy,
rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie,
usuniecie ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.
•
Montaż konstrukcji jako całości na budowie:
prace przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie „Projektu montażu konstrukcji'" wraz z „Projektem technologii spawania",
wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów",
montaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych,
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
montaż wstępny z regulacją geometrii,
stałe zespolenie elementów przez spawanie,
wykonanie innych połączeń (na śruby),
usunięcie ewentualnych usterek,
demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych,
uporządkowanie miejsca robót,
wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,
gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy
PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
PN-EN 10079:1996 Sta1. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i
masy.
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.
38

Modernizacja boiska przy ZS Nr 7 w Suwałkach

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja kształtu i wymiarów.
PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze
stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.
PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia.
Układ ogólny.
PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa
dokładności A.
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
PN-791/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do
spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości
liczbowe parametrów.
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na
podstawie oględzin zewnętrznych.
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej
obrazu na radiogramie.
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy
spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy
spawanych.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie
radiogramów.
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D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA
Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót: wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania (SST)
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie koryta wraz z profilowaniem
i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boisk.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.1.5.
Materiały
Materiały doziarniające (np.: frez bitumiczny, kruszywa naturalne),cement, wapno, mające
doprowadzić do nośności podłoża E2 ≥ 60 MPa.
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. Profilowanie koryta
Do wykonania roboty należy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukośnie
nastawionym lemieszem, zgarniarki, drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego w miejscach
gdzie inny sprzęt nie może być zastosowany i inny sprzęt zaakceptowany przez Zarządzającego
realizacją umowy.
Stosowany sprzęt powinien być w dobrym stanie – nie może spowodować niekorzystnego wpływu
na właściwości gruntu podłoża.
3.3. Zagęszczenie podłoża
Sprzęt do zagęszczenia podłoża powinien być dostosowany do rodzaju gruntu zalegającego w
podłożu. W zależności od powyższego należy stosować walce okołkowane, gładkie, wibracyjne,
ogumione lub sprzęt zagęszczający pozwalający na uzyskanie wymaganego wskaźnika
zagęszczenia IS.
4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.4
Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie mogą być stosowane następujące środki
transportu:
samochody skrzyniowe,
samochody samowyładowcze,
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego
do wykonywania wykopów.
Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieść na odkład na odległość do 5 km.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00.
5.2. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zgęszczenie podłoża.
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zgęszczenie podłoża można rozpocząć dopiero po odebraniu
wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i urządzeń obcych
kolidujących z tymi robotami. Za zgodą Zarządzającego realizacją umowy możliwe jest
wcześniejsze rozpoczęcie robót. Do wykonania i profilowania koryta należy przystąpić
bezpośrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni w dobrych warunkach
atmosferycznych.
Wykonanie koryta oraz profilowanie podłoża polega na ścięciu nierówności, zebraniu nadmiaru
gruntu i nadaniu płaszczyzną pochylenia podłużnego i spadku poprzecznego zgodnie z
dokumentacją projektową i zaleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Nadmiar gruntu należy
załadować na środki transportu i wywieść na odkład, na odległość do 5 km. Bezpośrednio po
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy
wykonywać odpowiednimi walcami a w miejscach trudno dostępnych ubijakami mechanicznymi.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o
więcej niż 20% jej wartości.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).
Zagęszczenie należy prowadzić aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża Is >=
1,00.Układanie przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw konstrukcji nawierzchni w
korycie powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z zagęszczeniem podłoża.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie kryta przed nadmiernym zawilgoceniem w sposób
zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy.
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
Sprawdzenie profilowania i zagęszczenia podłoża w krycie
Równość
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem (tolerancja ± 0,5 %).
6.2.3. Głębokość kryta i rzędne dna
Różnice między rzędnymi mierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2cm.
Obmiar robót
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 jest m² wykonania koryta i wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
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, ST i wymaganiami
Zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
9.Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne”
pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej:
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Cena 1 m² koryta i wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robót,
wykonanie koryta z załadunkiem i transportem nadmiaru gruntu na odkład,
profilowanie i zagęszczenie dna koryta,
przeprowadzenie badań laboratoryjnych,
wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy,

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA i PODBUDOWA Z KRUSZYWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej i podbudowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1..
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nie ulepszony spoiwem lub
lepiszczem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
określeniami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i
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zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

równiarek,

walców statycznych,

płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość
projektowaną.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo.
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera
warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy
przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane
na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do
otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego
od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć
określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Odcinek próbny
Nie dotyczy
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy
powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 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 Zarządzającemu realizacją
umowy.
. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.
Przewiduje się pojedyncze badania wyłącznie na żądanie Zarządzającego realizacją umowy.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,
-5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą,
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
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6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
3
cm
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją
+1 cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach,
należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
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.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej lub
podbudowy z kruszywa naturalnego.
8. odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej lub podbudowy z kruszywa
naturalnego z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału
o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej, utrzymanie warstwy w czasie robót.
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10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.
PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir
i mieszanka
4.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
7.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
8.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE
Wstęp
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem obrzeży betonowych 6x25 na podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeża 6x20
należy ustawić jako zabezpieczenie chodników od strony trawników.
Określenia podstawowe
Obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5.
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2
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Materiały stosowane przy ustawieniu obrzeży
Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży wg zasad niniejszej SST są:
2.3.1. Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe powinny być gatunku I-G1 i wymiarach 8x30 cm .
Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-88/B-06250:
nasiąkliwość
5%,
beton klasy B-25,
przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8,
mrozoodporność, zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150.
Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory
jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których głębokość nie może
przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie
styków montażowych powinny być bez szczerb.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy Nr 1.
Tablica 1.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaje wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń
Gatunek 1
1
2
4
Elementy betonowe Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, obrzeży w mm
2
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży Ograniczających powierzchnie górne (ścieralne)
mm Niedopuszczalne
Ograniczających pozostałe powierzchnie:
Liczba max 2
Długość, mm, max 20
Głębokość, mm, max 6
2.3.2. Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem
marki nie mniejszej niż ,,35”. Cement na podsypkę na podsypkę cementowo-piaskową powinien
być marki nie mniejszej niż ,,25”.
Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08.
2.3.3. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy
PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711.
2.3.4. Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4
Transport materiałów
4.2.1. Transport obrzeży
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy układać
na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża
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powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza
ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed
wysypywaniem.
4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08.
Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robót
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do ustawienia obrzeży należy wytyczyć linię obrzeża ustawionego w pozycji
pionowej zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Wykop koryta pod ławę
Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą
PN-68/B-06050.
5.2.3. Ustawienie obrzeży
Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu
Wysokość obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 3 6 cm.
Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna
ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6
Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu,
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające
możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ.
Ocena jakości obrzeży
Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. należy wykonać zgodnie
z ustaleniami PN-80/B-10021.
Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej
SST ,,Wykonanie robót” oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót.
Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać
1 cm.
Dopuszczalne odchylenia linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż
1 cm.
Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały
wyniki pozytywne.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego obrzeża.
Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie koryta,
wykonanie ławy betonowej
wykonanie podsypki.
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 ustawionego obrzeża betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu,
dostarczenie materiałów,
wykonanie ławy betonowej
rozścielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeży,
wypełnienie spoin,
zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie oraz ułożenie pasów darniny dla odtworzenia
trawnika na zewnątrz obrzeża,
uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych powykonawczych.
Przepisy związane
Normy.
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
6.BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg
i ulic parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania
i badania
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg
i ulic parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
Inne dokumenty
8.
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – Transprojekt – Warszawa,

49

Modernizacja boiska przy ZS Nr 7 w Suwałkach

D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Wstęp
Przedmiot Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót, związanych z wykonaniem posadzek z betonowych kostek brukowych.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem nawierzchni posadzek.
Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości
80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodników stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60
mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości
3 mm,
na szerokośc i
3 mm,
na grubości
5 mm.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.
Cechy Wartość
1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
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b) najmniejsza pojedynczej kostki
60
50
2
Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5
3
Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż
brak
5
20
4

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż4

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 do betonu
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
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom 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 wybarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.
2.4. Piasek
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy
PN-86/B-06712.
2.5. Cement
Cement stosowany do podsypki i ławy betonowej powinien spełniać wymagania normy PN-88/B30000. Cement stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie mniejszej
niż ,,35”. Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08.
2.6. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą ST są:

elementy deskowania,

beton i jego składniki,

elementy prefabrykowane,

żwir, piasek, zaprawa cementowa,

rury śr. 50mm na balustrady
2.7. Elementy prefabrykowane
Prefabrykowanymi elementami betonowymi schodów są:
a) kostka betonowa gr. 8cm,
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b)

krawężniki i obrzeża wg BN-80/6775-03/04 [33].
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
2.8. Materiały na balustrady
Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:
rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16].
Materiały na balustrady powinny być ocynkowane lub zabezpieczone przed korozją w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika 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.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
3.3. Sprzęt do wykonywania schodów
Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów będą
wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.
Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować:
środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót betonowych „na
mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.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 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01
„Profilowanie i zagęszczenie podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy
niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Na podsypkę cementowo - piaskową należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom
PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inżyniera.
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Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.
5.5. Wykonanie robót ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [2].
5.6. Wykonanie schodów
Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST, przy
uwzględnieniu:
Należy wykonać ławę pod schody z betonu B-7,5 i lica schodów z betonu B-20 , nawierzchnię
ułożyć z kostki na podsypce cementowo-piaskowej . Podstopnicę należy wykonać z krawężnika
betonowego 15x30 cm.
5.7. Ustawienie balustrad
Jeśli w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt mało ustaleń, to balustradę należy
wykonać ze słupków umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poręczy.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.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 aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
głębokości koryta:
o szerokości do 3 m:
1 cm,
o szerokości powyżej 3 m:
2 cm,
szerokości koryta:
5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzchni schodów
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika i schodów z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
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sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać
3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą
0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanych schodów.
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
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika, parkingu i drogi dojazdowej z brukowej kostki
betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie powykonawczych pomiarów geodezyjnych,
uporządkowanie terenu.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2.
PN-B-06250 Beton zwykły
3.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6.
BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Wstęp
Przedmiot Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót, związanych z wykonaniem posadzek z betonowych kostek brukowych.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem nawierzchni posadzek.
Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości
80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodników stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60
mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości
3 mm,
na szerokośc i
3 mm,
na grubości
5 mm.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.
Cechy Wartość
1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
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b) najmniejsza pojedynczej kostki
60
50
2
Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5
3
Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż
brak
5
20
4

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż4

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 do betonu
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
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom 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 wybarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.
2.4. Piasek
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy
PN-86/B-06712.
2.5. Cement
Cement stosowany do podsypki i ławy betonowej powinien spełniać wymagania normy PN-88/B30000. Cement stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie mniejszej
niż ,,35”. Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08.
2.6. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą ST są:

elementy deskowania,

beton i jego składniki,

elementy prefabrykowane,

żwir, piasek, zaprawa cementowa,

rury śr. 50mm na balustrady
2.7. Elementy prefabrykowane
Prefabrykowanymi elementami betonowymi schodów są:
a) kostka betonowa gr. 8cm,
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b)

krawężniki i obrzeża wg BN-80/6775-03/04 [33].
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
2.8. Materiały na balustrady
Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:
rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16].
Materiały na balustrady powinny być ocynkowane lub zabezpieczone przed korozją w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika 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.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
3.3. Sprzęt do wykonywania schodów
Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów będą
wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.
Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować:
środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót betonowych „na
mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.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 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01
„Profilowanie i zagęszczenie podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy
niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Na podsypkę cementowo - piaskową należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom
PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inżyniera.
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Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.
5.5. Wykonanie robót ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [2].
5.6. Wykonanie schodów
Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST, przy
uwzględnieniu:
Należy wykonać ławę pod schody z betonu B-7,5 i lica schodów z betonu B-20 , nawierzchnię
ułożyć z kostki na podsypce cementowo-piaskowej . Podstopnicę należy wykonać z krawężnika
betonowego 15x30 cm.
5.7. Ustawienie balustrad
Jeśli w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt mało ustaleń, to balustradę należy
wykonać ze słupków umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poręczy.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.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 aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
głębokości koryta:
o szerokości do 3 m:
1 cm,
o szerokości powyżej 3 m:
2 cm,
szerokości koryta:
5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzchni schodów
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika i schodów z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
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sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać
3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą
0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanych schodów.
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
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika, parkingu i drogi dojazdowej z brukowej kostki
betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie powykonawczych pomiarów geodezyjnych,
uporządkowanie terenu.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2.
PN-B-06250 Beton zwykły
3.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6.
BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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