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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 01 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2. 

 1.3  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 

• przygotowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowaną nawierzchnię wraz z obrzeżami, 
• wykonanie obrzeży wokół nawierzchni bezpiecznej, 
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 
• wyprofilowanie i wykonanie utwardzenia terenu, 
• montaż urządzeń wyposażenia siłowni, 
• montaż elementów małej architektury, 
• wykonanie nasadzeń, 
• uzupełnienie i obsianie trawą powierzchni, która została naruszona wskutek przebudowy i montażu 

urządzeń, 
• uporządkowanie terenu budowy. 
 

 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi normami i zasadami sztuki 
budowlanej. 
Stosowane skróty i uproszczenia: 
ST Specyfikacja techniczna, 
STWOiR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 

 1.5  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji Robót, za jakość wykonania tych Robót 
oraz za ich terminowość i zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 1.6  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet ST. 

 1.7  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. 

 1.8  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy teren jest dostępny i Wykonawca 
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
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opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie: 

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
• doprowadzenie energii elektrycznej, 
• doprowadzenia do utylizacji ścieków; 
• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych; 
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
• zapewnienia łączności telefonicznej; 
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe na 
terenie budowy. 

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie 

mogą być nachylone więcej niż: 

a) dla wózków szynowych – 4%, 

b) dla wózków bezszynowych – 5%, 

c) dla taczek – 10%. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. Wszelkie koszty związane 
z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktowa. 

 1.9  Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
wynikających innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Wszelkie koszty związane z ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że 
są wliczone w cenę kontraktową. 

 1.10  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
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terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochrona 
przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 

 1.11  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady 
szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty 
związane z utylizacja materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót 
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 1.12  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, 
które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 
Jak wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za 
czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Wszelkie koszty związane z ochrona własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 1.13  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia 
od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych). 

 1.14  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie BHP. 
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uznaje się, że 
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wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

 1.15  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas. 

 1.16  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

 1.17  Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom wydającym te 
zezwolenia kontrole i badanie robót. 

 1.18  Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

 1.19  Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyjmuje się, że 
jest wliczona w cenę kontraktową. 

 2  MATERIAŁY 
 2.1  Warunki ogólne stosowania materiałów 

 2.1.1  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 
budowlanych, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 2.1.2  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
• wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
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państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. 

 2.1.3  Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie 
odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót. 

 2.1.4  Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
  

 2.3  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej l tydzień przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

"Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy 
modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są 
wskazaniem na producenta." 

 3  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który będzie gwarantował wykonanie 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót oraz środowisko naturalne. Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 4  TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz osprzętu. Liczba i rodzaj środków transportu 
zależna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 5  WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, niniejszą STWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega: 
• sprawdzenie zgodności wykonania według wymiarów, 
• sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z wymaganiami określonymi w STWiOR i 

uzgodnieniami z Zamawiającym i określonymi parametrami, 
• sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania, 
• z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich wykonania oraz 

zastosowania właściwych materiałów. 
 
 6.2  Atesty jakości materiałów, urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 6.3  Dokumenty budowy 
 6.3.1  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 6.3.2  Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. 
Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych przedmiarze 
wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru. 

 6.3.3  Pozostałe dokumenty 
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• Protokoły przekazania terenu budowy, 
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• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Protokoły z narad i ustaleń, 
• Korespondencja na budowie. 

 6.4  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym i przedstawione do wglądu 
na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 6.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę 
1. aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
2. wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
3. przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu. 

 
 7  OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

                    7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01. 
 

7.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 
pkcie 2 (tablicy 1), 

• sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
 

7.3 Badania w czasie robót 
Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu 
wynosi ± 2 cm.  
Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 

• wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

o dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
o dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

• równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 

• zagęszczenie ław z kruszyw. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna 
z ławy, 
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• odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 
100 m wykonanej ławy. 

Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 

100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
 

 8  ODBIÓR ROBÓT 
 8.1  Wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01 „Wymagania ogólne". 
Wraz z Inspektorem sprawdzić wszystkie zamontowane elementy, ich stabilność i pewność montażu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki 

 
 9  ROZLICZENIE ROBÓT 

 9.1  Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe 
 9.2  Podstawa płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonawcę za 

jednostki obmiaru ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót. 
 9.3  Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 9.4  Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaż_ i demontaż_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów 
technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o 
lokalizacji zaplecza; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; 
ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących 

• zysk kalkulacyjny zawierajęcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• niezbędne opłaty, miedzy innymi: opłaty związane z utylizacja odpadów, opłaty za dokumentacje 

organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczna, geodezyjna i archeologiczna, i inne 
• inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych. 
• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
• Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w 
szczegółowych ST. 

• Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 
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 10  UWAGI 
• Wymienione w niniejszej specyfikacji marki materiałów i wyposażenia są referencją dla określenia 

standardu i parametrów technicznych. Możliwe jest stosowanie materiałów i wyposażenia innych 
marek od wymienionych w dokumentacji, (t.j. równoważnych odpowiedników) pod warunkiem 
zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech materiałów zawartych w Dokumentacji oraz 
uzgodnienia ich z projektantem i inwestorem. 

• Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, 
nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych 
materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. 

 

 11  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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 w tym miejscu wyraźnie 
określone. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Rozporządzenia i Ustawy: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr 120/00 
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 
poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 
679, Nr 8/02 poz.71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 
poz.673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych 
w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00poz.53). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 02 ROBOTY ZIEMNE 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST02 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

 1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 

 1.3  Zakres robót objętych ST 

Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych przy siłowni zewnętrznej wraz z 
zagospodarowaniem terenu czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z: - 
wykonywaniem wykopów w gruncie, ukształtowaniem terenu oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty 
ziemne jakie występują przy realizacji umowy. 

 1.4  Określenia podstawowe 

a) Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 

 2  MATERIAŁY 

Dla obiektu budowlanego wykopy określa dokumentacja graficzna: rzuty i karty techniczne wyposażenia. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: - grunt wydobyty 
z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie, - grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, na 
ukształtowanie terenu, Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań 
Inżyniera. 

2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. Miejsca czasowego kładowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Grunty przydatne do budowy 
nasypów/ukształtowania spadków mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
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 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem w/w robót stosować sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie 
z założoną technologią. Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• spycharek, 
• koparko – ładowarki, do wykonywania wykopów, a także do załadunku na 
samochody, z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, 
• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 
• pompy elektryczne lub spalinowe, 
• ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
• ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
• wibratorów samobieżnych, 
• płyt ubijających, 
• cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych), 
• samochody samowyładowawcze do 12 t – wywrotki – do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak 
ziemia, kruszywo 
 
 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1. 

Wszystkie materiały można przewozić odpowiednimi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami i 
planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym. 

 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01. 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego 
na ziemie urodzajna teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to 
miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zakładaniu trawników na gruncie 
rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien być wyrównany 
i splantowany, ziemia urodzajna powinna być rozścielona równa warstwa i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować 
wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, na terenie płaskim 
nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, przykrycie 
nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia 
powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków 
dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką można już nie stosować 
wału gładkiego, mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego 
w ST. 
5.2 Pielęgnacją trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
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• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć 
pierwsza połowę października), 
koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona odbioru 
robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują 
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Obowiązują: 
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
• BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST03 BETON W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST03 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 
 
3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania elementów żelbetowych, tj.: 
 

• Stopy fundamentowe urządzeń siłowni zewnętrznej, 
• ławy fundamentowe krawężników bezpiecznych, 
• ławy fundamentowe krawężników betonowych, 
• stopy fundamentowe słupków ogrodzenia systemowego, 
• ławy fundamentowe stojaków dla rowerów, 
• ławy fundamentowe ławek i koszy na śmieci, 

 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych .ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

ñ przygotowaniem zbrojenia, 
ñ montażem zbrojenia, 
ñ kontrolą jakości robót i materiałów. 
ñ przygotowaniem mieszanki betonowej, 
ñ wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
ñ układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
ñ pielęgnacją betonu. 

 
4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 
 
2. MATERIAŁY 
 
1. Składniki mieszanki betonowej 2:1:1. 
a) Cement – wymagania i badania  
Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 

ñ marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35  
ñ Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 

 
Świadectwo jakości cementu: 
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Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. Badania 
podstawowych parametrów cementu Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg 
normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
 
b) Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. Jeśli w normach 
przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub 
wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe 
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy 
PN-B-06250. 
 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do 
betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 31,5 mm. 
 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:  

ñ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu  
ñ 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  

ñ składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15  
ñ kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16  
ñ zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
ñ zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN- 86/B-
06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa).  
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 
 
c) Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje 
się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
d) Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i 
przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą 
posiadać atest producenta. 
 
2. Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. Beton musi 
spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasiąkliwość do 
5%. 

 
Skład mieszanki betonowej: 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, 
dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób 
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mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Wymagany dla oczepu beton klasy C25/30 – B30. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 

ñ powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczenia przez wibrowanie, 

ñ wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
ñ stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości, 
ñ zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
◦ 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
◦ 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

 
Maksymalne ilości cementu: 

ñ 400 kg/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 
ñ 500 kg/m3 – dla betonu B35 

 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG.  
 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 
podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu.  
 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-88/B-06250 
symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badań:  

ñ metodą Ve – Be  
ñ stożka opadowego  

 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą 
przekraczać:  

ñ +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be  
ñ +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym  

 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
  
3. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH-84023/6. – dla oczepu stal klasy AIIIN 
o znaku BSt500s. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

ñ nazwa wytwórcy, 
ñ oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
ñ numer wytopu lub numer partii, 
ñ wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
ñ masa partii, 
ñ rodzaj obróbki cieplnej. 
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Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

ñ znak wytwórcy, 
ñ średnica nominalna, 
ñ znak stali, 
ñ numer wytopu lub numer partii, 
ñ znak obróbki cieplnej. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. drutu wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek atestowanych. Podkładki dystansowe muszą być 
przymocowane do prętów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości mięty prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 
drganiami na całej długości. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Środki do transportu betonu: mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas 
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

ñ 90 min. – przy temperaturze + 15 C 
ñ 70 min. – przy temperaturze + 25 C 
ñ 30 min. – przy temperaturze + 30 C 

Pręty zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera nadzoru. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
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Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 
zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 

ñ wybór składników betonu 
ñ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
ñ sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
ñ sposób transportu mieszanki betonowej 
ñ kolejność i sposób betonowania 
ñ wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
ñ sposób pielęgnacji betonu 
ñ warunki rozformowania konstrukcji 
ñ zestawienie koniecznych badań 

 
 2. Zbrojenie 
  2.1 Przygotowanie , montaż i odbiór zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodnie z  dokumentacją projektową. 
 
  2.2 Czyszczenie prętów  
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejna można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź tez 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.  
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
  2.3 Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
  2.4 Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 
celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
 
  2.5 Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę , wynosi 10d dla 
stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d< 12 mm. 
Pręty o średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zgięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć 
prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 
 
  2.6 Montaż zbrojenia  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 

ñ 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów, 
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ñ 0,055m – dla strzemion fundamentów, 
ñ 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór, 
ñ 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, 
ñ 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów na przemian. 
 
 3. Betonowanie 
Przed przystąpieniem do betonowania Inspektor nadzoru stwierdzi prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

ñ prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
ñ prawidłowość wykonania zbrojenia, 
ñ zgodność rzędnych z projektem, 
ñ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
ñ wielkość otuliny, 
ñ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
ñ gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, które może zapewnić żądane w dokumentacji projektowej i ST wymagania . 
Projekt technologiczny deskowania opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z 
Projektantem. Deskowania zaleca się wykonywać systemowe , ze sklejki, w uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
 
 3.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

ñ położenie zbrojenia 
ñ zgodność rzędnych z projektem 
ñ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m od powierzchni na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
 

3.2 Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

ñ Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 

ñ Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
ñ Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w 
stanie wibrującym. 

ñ Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. 
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 3.3 Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Ukształtowanie powierzchni 
betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, 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 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z 
gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
 3.4 Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
 3.5 Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami 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 być uwzględniane badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 

ñ badanie składników betonu  
ñ badanie mieszanki betonowej  
ñ badanie betonu 

 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
  
 3.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej 
+20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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 3.7 Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.  
 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 
i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy 
polewać.  
 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni.  
 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez 
niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
 3.8 Wykańczanie powierzchni betonu 
 

  2.8.1 Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: Wszystkie betonowe 
powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad 
powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 
0,30 mm. Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
 

 2.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

ñ Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu.  
ñ Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów. 
 
 3.9 Deskowanie 
   
  3.9.1 Uwagi ogólne 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa 
1989r. Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 

ñ parciem świeżej masy betonowej 
ñ uderzeniami przy jej wylewaniu 

oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. Konstrukcja deskowania powinna spełniać 
następujące warunki: 

ñ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
ñ zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
ñ zapewniać odpowiednią szczelność 
ñ zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
ñ wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
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  3.9.2 Materiały 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania 
należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm.  
Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora nadzoru, innych typów szalunków. 
 
  3.9.3 Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych 
stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie 
drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski 
używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie 
wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
1. Badania kontrolne betonu 
 
 1.1 Wytrzymałość na ściskanie  
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci 
kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

ñ 1 próbka na 100 zarobów 
ñ 1 próbka na 50 m3 betonu 
ñ 3 próbki na dobę 
ñ 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżyniera) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej 
wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się 
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub 
PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
 

1.2  Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie 
betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 
3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
 
 
2. Tolerancja wymiarów 
 

2.1 Uwagi ogólne  
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej 
tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 
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2.2 Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

ñ na 1 m wysokości     5 mm 
ñ na całą wysokość konstrukcji     20 mm 
ñ na słupach podtrzymujących stropy    15 mm 

 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

ñ na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku   5 mm  
ñ na całą płaszczyznę      15 mm  

 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych:  

ñ powierzchni bocznych i spodnich     +/- 4 mm 
ñ powierzchni górnych       +/- 8 mm 
ñ odchylenie długości lub rozpiętości elementów    +/- 20 mm 
ñ odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego   +/- 8 mm 
ñ odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów +/- 5 mm 

 
3. Kontrola zbrojenia 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmuje: 

ñ badanie dostaw materiałów, 
ñ badanie jakości produkowanej mieszanki betonowej, 
ñ sprawdzenie prawidłowości cech geometrycznych i wytrzymałościowych wykonywanych elementów.  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, zaakceptowanie 
przez Inspektora nadzoru wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy a także sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi poniżej wymaganiami. Zbrojenia podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

ñ sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
ñ sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
ñ sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

ñ otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 

ñ rozstaw prętów w świetle – 10 mm, 
ñ odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 
ñ długość pręta między odgięciami- ± 10 mm 
ñ miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm. 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
ñ dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinna przekraczać 

3%, 
ñ liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 
ñ różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 
ñ różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru lub jednostki podane w ofercie Wykonawcy. 
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Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia jednostki przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 kg. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego.Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1.  
 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające 
wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z 
kontraktem i obowiązującymi normami. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej 
lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 

ñ dokumentacja techniczna, 
ñ dziennik budowy, 
ñ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
ñ protokoły konieczności, 
ñ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
ñ aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
ñ wyniki badań laboratoryjnych, 
ñ ekspertyzy. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

ñ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
ñ PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
ñ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
ñ PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
ñ PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
ñ PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
ñ PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
ñ PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża 

gruntowego 
ñ PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
ñ PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
ñ PN-B-06250 Beton zwykły. 
ñ PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
ñ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
ñ PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
ñ PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
ñ PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
ñ Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej 
ñ PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
ñ IDT-ISO 6935-1:1991 
ñ PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
ñ PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. 
ñ IDT-ISO 6935-1:1991 – Pręty żebrowane. 
ñ PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty 
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żebrowane. Dodatkowe wymagania. 
ñ PN 82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
ñ Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
ñ 2. BI 8/92 poz. 38 
ñ Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17 
ñ PN-B-06521 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
ñ Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
ñ PN-H-04408 – Metale. Technologiczna próba zginania. 
ñ PN-EN 10002-1+AC1:1998 – Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
ñ otoczenia. 
ñ PN-B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 04 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ŻWIROWA (JASNA) 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST05 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 
 
3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni bezpiecznej żwirowej gr. 10cm 
 
4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego 
ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, 
brukowcowa lub żwirowa. 
1.4.2. Nawierzchnia bezpieczna żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa oraz spełnia normę PN-EN 1176-
1:2009 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST 01 „Wymagania ogólne”.  
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Rodzaje materiałów 
2.2. Materiały do nawierzchni bezpiecznych żwirowych 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w 
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 
1. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-
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11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP 
powinien wynosić od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej. 
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Nawierzchnia bezpieczna w szczególności powinna spełniać normę PN-EN 1176-1:2009 
 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni bezpiecznej żwirowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,  
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 
profilowania,  
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,  
- walców wibracyjnych. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w ST 01 „Profilowanie i 
zagęszczenie podłoża”. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej 
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki bezpiecznej żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 
rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i 
BN77/8931-12 [6]. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 3% od wilgotności optymalnej, 
mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 3% 
- zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 
powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
 
5.4. Utrzymanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu 
nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Nawierzchnia 
powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, w okresie 1m-ca. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu  
wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, 
dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. Zabiegi 
powyższe można pominąć, jeżeli warstwa żwirowa będzie stanowić podbudowę i w krótkim terminie zastanie na 
niej ułożona warstwa jezdna. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszywa przeznaczonego do 
wbudowania. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 10 cm. 
 
6.3.3. Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +2 
cm i -3 cm. 
 
6.3.4. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 25 
mm. 
 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 1%. 
 
6.3.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +15 cm. 
 
6.3.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co 
najmniej w 5 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją 
projektową. Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 200 m. Stwierdzone w czasie kontroli 
odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż 0,2%, przy zachowaniu zgodności 
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
 
6.5. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej raz dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 1000 m2 . Kontrolę zagęszczenia nawierzchni 
można wykonywać dowolną metodą. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie 
robót, spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 
odsączającej, dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, wyrównanie do wymaganego profilu, zagęszczenie 
poszczególnych warstw, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 4. BN-64/8931-01 
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 05 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ŻWIROWA (CIEMNA) 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST05 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 
 
3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni żwirowej gr. 10cm 
 
4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego 
ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, 
brukowcowa lub żwirowa. 
1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest 
wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST 01 „Wymagania ogólne”.  
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Rodzaje materiałów 
2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w 
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 
1. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-
11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP 
powinien wynosić od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,  
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 
profilowania,  
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,  
- walców wibracyjnych. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w ST 01 „Profilowanie i 
zagęszczenie podłoża”. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 
rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i 
BN77/8931-12 [6]. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 3% od wilgotności optymalnej, 
mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 3% 
- zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 
powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
 
5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu 
nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Nawierzchnia 
powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, w okresie 1m-ca. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu  
wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, 
dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. Zabiegi 
powyższe można pominąć, jeżeli warstwa żwirowa będzie stanowić podbudowę i w krótkim terminie zastanie na 
niej ułożona warstwa jezdna. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszywa przeznaczonego do 
wbudowania. 
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6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 10 cm. 
 
6.3.3. Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +2 
cm i -3 cm. 
 
6.3.4. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 25 
mm. 
 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 1%. 
 
6.3.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +15 cm. 
 
6.3.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co 
najmniej w 5 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją 
projektową. Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 200 m. Stwierdzone w czasie kontroli 
odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż 0,2%, przy zachowaniu zgodności 
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
 
6.5. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej raz dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 1000 m2 . Kontrolę zagęszczenia nawierzchni 
można wykonywać dowolną metodą. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie 
robót, spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 
odsączającej, dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, wyrównanie do wymaganego profilu, zagęszczenie 
poszczególnych warstw, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 4. BN-64/8931-01 
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 06 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TŁUCZNIOWA 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST06 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 
 
3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i wykonania nawierzchni tłuczniowej wg PN-
S-96023 [20]. Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, 
oraz wykonania nawierzchni szutrowych, wg dokumentacji projektowej.  
 
4. Określenia podstawowe 
- Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.  
- Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez użycia lepiszcza 
czy spoiwa, ułożona na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowana. 
- Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100 [1]. 
- Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i 
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziastnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych 
kształtach, wg PN-B_01100 [1]. 
- Tłuczeń – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm. 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 
 
2. MATERIAŁY 
 
1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 01. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej SST, polskich 
normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2. Rodzaje materiałów 
a) Kruszywo 
Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023 
[20]. 
 
Dla dróg obciążonych ruchem: 
-lekkim i bardzo lekkim – kruszywo klasy II, gatunek 2. 
 
Do wykonania nawierzchni należy użyć następujące rodzaje kruszywa, wg PN-B-11112 są: 

ñ tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
ñ kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
ñ kruszywo do łamania – kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy z innych rodzajów kruszywa, wybranych pośród 
wymienionych w PN-S-96023, dla których wymagania zostaną określone w ST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla klasy II.  
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Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1 i 2. 
 

 
 
b) Woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 
c) Geowłóknina separacyjna 
- Minimalna wytrzymałość na rozciąganie eg PN-EN ISO 10319:1996 

- wzdłuż pasma 10 kN/m 
- w poprzek pasma 10 kN/m 

- Minimalna siła przebicia (metoda CRB) wg PN-EN ISO 12236:1998  
 - 1,5 kN 
- Minimalna prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny geowłókniny wg PN-EN ISO 11058:2002  
 - 70 Mm/s 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ST 01. 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 



 
  

38 

 

PROJEKTOWANIE    I     NADZÓR     I     KIEROWANIE BUDOWĄ 
B i A S T U D I O   AL. WOJSKA POLSKIEGO 9, 70-470 SZCZECIN 
www.biastudio.pl,           info@biastudio.pl,          510-132-222 

ñ równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
ñ rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
ñ walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
ñ walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
ñ szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
ñ walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
ñ przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu, podano w ST 01. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01. 
 
2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z dokumentacją projektową.  
Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na warstwie geowłókniny separacyjnej. 
Geowłóknina przewidziana do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę.  W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna 
geowłókniny, uniemożliwiająca jej przebicia przez ziarna tłucznia oraz odpowiednie wielkości filtracyjne, 
dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego. 
 
3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Nawierzchnię należy wykonać na jednej warstwie.  
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 – krotnego 
wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki lub równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m Zagęszczanie podbudowy o przekroju spadkowym powinno 
rozpocząć się od dolnej krawędzi spadku i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej głównej krawędzi. 
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie 
kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 
grubego wystawały ponad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
 
4. Odwodnienie 
Odwodnienie powierzchni utwardzonych zgodnie ze spadkiem  2% do zieleni. 
 
5. Profilowanie podłoża pod nawierzchnię szutrową 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które 
ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie Jest spełniony i występują zaniżenia 
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poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu. 
 
6. Zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię szutrową 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża szutrowego należy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Ins.N. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p. 5.2.5. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% 
jej wartości. 
 
7. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża szutrowego. 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is).Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Ins.N. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Ins.N. oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 
własny koszt. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary 
wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
 
2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie kruszywa opisywane w w/w ST. 
 
 
3. Badania w czasie robót  
 
a) Częstotliwość oraz zakres badań  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy poniżej: 
 

Lp Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy na jedno 
badanie [m2] 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 

Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

 

600 
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4 

5 

6 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

 

 

6000 i przy każdej 
zmianie pobierania 
materiałów 

 

 

6000 i przy każdej 
zmianie pobierania 
materiałów 

 
b) Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
 
4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych nawierzchni 
a) Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4 – metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nie 
mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej i 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
b) Szerokość nawierzchni 
Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm, - 5 cm. 
 
c) Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
+/- 5%. 
 
d) Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1 cm, - 2 cm. 
 
e) Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/- 5 cm. 
 
f) Grubość nawierzchni 
Grubość nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +/- 2 cm dla podbudowy zasadniczej i +1 cm, 
- 2 cm dla podbudowy pomocniczej. 
 
5. Niewłaściwe cechy geometryczne i grubość nawierzchni 
Wszystkie powierzchnie , które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i grubości od określonych w pkt. 
4., powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarze, na 
podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać 
ważne świadectwo legalizacji. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego. Wyniki obmiaru 
wpisane będą do rejestru obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 01. 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające 
wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w pkt. 4. niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

ñ PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
ñ PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
ñ PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
ñ PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
ñ PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
ñ PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
ñ PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
ñ PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
ñ PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
ñ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
ñ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
ñ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą. 
ñ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
ñ BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podanych. 
ñ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na 
robotybudowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP,Warszawa, 
1992, wydanie I. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa 
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                                        SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 07 OBRZEŻA BEZPIECZNE 
 
 

1  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

 1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST07 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 
 

 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 
 

 1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczązasad prowadzenia robót związanych z odbiorem i 
montażem obrzeży  bezpiecznych. 
 

 1.4  Określenia podstawowe 
a) Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 
 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 
 
2  MATERIAŁY 

2.1 Obrzeża bezpieczne 
Elastyczny element w kształcie krawężnika o wymiarach dł. 1000mm, szer. 50mm oraz wysokość 250mm. 

Elementy jest wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. 

 

Właściwości wymagania 

Opór poślizgu: 

- w warunkach suchych 

- w warunkach zawilgoconych 

 

≤ 105 PTV 

≥ 75 PTV 

Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg ≤ 560 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,65 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, %  ≥ 40 

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie, % 

- zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % 

- ocena makroskopowa 

 

≤ 6 

≤ 10 

bez śladów uszkodzeń lub 
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zmian wyglądu zewnętrznego 

Odporność na sztuczne starzenie: 

- kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień 

 

≥4 

 
2.2 Składowanie obrzeży 

Obrzeżą mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 
2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości obrzeży. 

2.3 Materiały na podsypkę i do zapraw 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową 

• piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
• piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9], 
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

• mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12] 
 

2.4 Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton klasy B15 z oporem. 
 
 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania 
podsypki piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1. Z uwagi na nieznaczny rozmiar i ciężar 
elementów gotowych zastosować ogólnie dostępne środki transportowe. Przewidzieć załadunek i rozładunek 
ręczny. Elementy winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie transportu, co może 
spowodować ich uszkodzenie, bądź zniekształcenie. 
Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Należy układać je na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Obrzeża zamontować w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce prac montażowych 
zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. Montażu 
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obrzeży dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaż wykonać na ławie betonowej z 
oporem. 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 
w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze,  
• wykonanie ławy, 
• ustawienie obrzeży, 
• wypełnienie spoin, 
• roboty wykończeniowe. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 

• ustalić lokalizację robót, 
• ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
• usunąć przeszkody 
• ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
• określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.3 Wykonanie ławy 
Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 

5.4 Ustawienie obrzeży  
Zasady ustawiania krawężników 
Umiejscowienie obrzeży wg dokumentacji projektowej 
Ustawienie obrzeży na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
Wypełnianie spoin obrzeży betonowych: 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć 
wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 
i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.  
Łączenie obrzeży bezpiecznych: 
Łączenie elementów między sobą następuje dzięki wykorzystaniu karbowanych kołków montażowych φ15mm x 
95mm. Cztery kołki montażowe są umieszczane w dwóch krawędziach każdego elementu. 
 
Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:,  

• roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1. 
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Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót, usunięcia gruzu oraz 
pozostawienia w czystości miejsc demontażu. Fakt ten Kierownik Budowy potwierdza wpisem do dziennika 
budowy 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona odbioru 
robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują 
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły 
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
• PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 08 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST08 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania:„BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU OTWARTE 
STREFY AKTYWNOŚCI”. 

 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 

 1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru wyposażenia: urządzenia siłowni 
zewnętrznej (7 szt.), siedziska (4 szt.), kosze na śmieci (3 szt.), stolik do gier towarzyskich  

(1 szt.), stojaki na rowery  (4 szt) . Lokalizacja poszczególnych elementów zgodnie z rysunkiem zagospodarowania 
terenu. 

 1.4  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 

 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 

 2  MATERIAŁY 
 
 2.1  Urządzenia siłowni zewnętrznej 

 
 2.1.1  Z1 – Zestaw typu Wyciąg górny, (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 

 

DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 70 cm  
• długość: 159 cm 
• wysokość całkowita: 251 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 72 cm  

 
Strefy bezpieczeństwa: 
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• szerokość: 370 cm 
• długość: 470 cm 
 
Materiały: 
• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 
 

 2.1.2  Z2 – Zestaw typu Biegacz, (na ilustracji przykładowa propozycja) 
                          

 
 

DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 107 cm  
• długość: 162 cm 
• wysokość całkowita: 125 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 23 cm  
 
Strefy bezpieczeństwa: 
• szerokość: 407 cm 
• długość: 493 cm 
 
Materiały: 
• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 
 

 2.1.3  Z3 – Zestaw typu Prasa nożna, (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 
DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 58 cm  
• długość: 146 cm 
• wysokość całkowita: 205 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 58 cm  

 
Strefy bezpieczeństwa: 
• szerokość: 358 cm 
• długość: 488 cm 

 
Materiały: 
• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 



 
  

48 

 

PROJEKTOWANIE    I     NADZÓR     I     KIEROWANIE BUDOWĄ 
B i A S T U D I O   AL. WOJSKA POLSKIEGO 9, 70-470 SZCZECIN 
www.biastudio.pl,           info@biastudio.pl,          510-132-222 

 
 2.1.4  Z4 – Zestaw typu Orbitrek, (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 
 
DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 52 cm  
• długość: 147 cm 
• wysokość całkowita: 188 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 48 cm  

 
Strefy bezpieczeństwa: 
• szerokość: 352 cm 
• długość: 447 cm 

 
Materiały: 
• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 

 
 2.1.5  Z5 – Zestaw typu Balans, (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 
 
DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 152 cm  
• długość: 167 cm 
• wysokość całkowita: 131 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 60 cm  
 
Strefy bezpieczeństwa: 
• szerokość: 452 cm 
• długość: 468 cm 
 
Materiały: 
• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 
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 2.1.6  Z6 – Zestaw typu Rowerek, (na ilustracji przykładowa propozycja) 
 

                                                        

DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 53 cm  
• długość: 130 cm 
• wysokość całkowita: 134 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 77 cm  
 
Strefy bezpieczeństwa: 
• szerokość: 353 cm 
• długość: 430 cm 

Materiały: 

• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 
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 2.2  Siedziska 4 szt. (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 

 

Produk typu/ 

nie gorszy niż 

Simple Hi firmy Improdukcja  

Materiał Konstrukcja: Stal zwykła / ocynk i lakier proszkowy RAL 9006 

Siedzisko,oparcie: Drewno krajowe / świerk 
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Dane techniczne Wymiary: 1960 x 530 x 820 mm 

 

Montaż Montaż przez osadzenie w fundamencie 

(przedłużony element do zabetonowania) 

 

 2.3  Pojemnik na odpady 3 szt. (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 

Produkt typu/ 

nie gorszy niż 

Square firmy Improdukcja 

Materiał stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9006 

Dane techniczne 42 x 45 x 80 
 

Montaż Montaż przez osadzenie w fundamencie 

(dospawany element do zabetonowania) 

 

 2.4  Stolik do gier towarzyskich 1 szt. 
 

 

Produkt typu/ 

nie gorszy niż 

Stół betonowy rekreacyjny do gry z dwoma planszami 

Firmy ARTBUD 

Materiał Beton zbrojony płukany i szlifowany – grys granitowy, 

Drewno iglaste- bezbarwne,  
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Pole gry z gresowych płytek mrozoodpornych 

Dane techniczne 200 x 200 x 80 
Waga: 580 kg 

Montaż Zakotwienie stołu poprzez pzykręcenie do podłoża lub wkopanego 
obciążnika 

 

 2.5  Stojaki na rowery 4 szt. (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 

Produkt typu/ 

nie gorszy niż 

Mmcite SL 505 lotlimit 

Materiał Stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem 
proszkowym w 

kolorze RAL 7012. 

Dane techniczne Konstrukcja z L-profili 60 x 60 x 6 m, płytki spawane laserowo 
grubość 10 m 
Wysokość 1005 mm, całkowita 1100 mm 
Szerokość 600 mm 
Grubość 60 mm 
Waga 18 kg 

Montaż Kotwienie pod płytki niewidocznymi śrubami M12 do betonowego 
fundamentu, 

zgodnie z dokumentacją urządzenia 

 

 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 01. 
Roboty związane z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 01. 
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 

Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty osadzenia urządzeń wg wytycznych producenta. 
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce prac montażowych 
zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. Montażu 
urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaż – wykopanie dołków pod 
gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg instrukcji 
producenta montażu danego urządzenia . 

 6  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
 

 6.2  Należy sprawdzić: 
• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu 
• Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z 

dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek 
elementów składowych 

• Zgodność kolorystyki urządzeń 
 
 6.3  Dostawca urządzeń powinien przekazać Zamawiającemu: 

• informację identyfikującą producenta (importera), 
• dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt został wyprodukowany 

(informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach i lista 
zalecanych części zamiennych), 

• instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, sprawdźmy dokładnie 
szczególnie to, co jest napisane małym drukiem, aby wszystko było zgodne ze złożonym zamówieniem, 

• instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami 
(najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji, 

• certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami 
 

 7  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

 8  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona odbioru 
robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują 
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
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• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 

 
 9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca. 

 10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Obowiązują: 

• Instrukcje montażu producenta. 
• PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody 
• badań. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 
• PN-EN 16630:2015-06E - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe 
• PN-H-04609 Korozja metali. Terminologia. 
• PN-H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 

zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
• PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej 
nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 09 NASADZENIA 

1  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST09 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

                                                             
1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wy-konaniu 
robót. 
  

1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z nasadzeniem 
projektowanej zieleni zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
  1.4  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 
 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 
 
 2  MATERIAŁY  
Do nasadzeń należy wykorzystać gatunki roślin i drzew wymienione w Projekcie Budowlano – Wykonawczym. 
Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. 
musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór. 
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
KRZEWY: 
• powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi dla 
gatunku rozgałęzieniami, 
• wysokość krzewów 20 – 40 cm, 
• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
Wady nie dopuszczalne: 
• silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, 
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
• martwice i pęknięcia korony, 
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
• dwupędowe korony drzew formy piennej, 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
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Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem. Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 01. 
 
 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu, podano w ST 01. Transport materiałów do zieleni może być 
dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01. 
  5.2  Nasadzenia 
Projektowane nasadzenia krzewów i drzew należy dokonywać w doły sadzeniowe z pełną zaprawą ziemi 
urodzajnej w dołach wraz z rozplantowaniem pozostałej ziemi. Po dokonaniu nasadzeń glebę należy 
mulczować drobno mielona korą drzew iglastych warstwą gr. 3cm. 
 
 6  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
 7  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona odbioru 
robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują 
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 
 
 8  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca. 
 
 9  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Obowiązują: 
• ogólnie przyjęte zasady techniki 
• wszystkie obowiązujące europejskie normy w najnowszej wersji 
• wszystkie obowiązujące niemieckie normy w najnowszej wersji 
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• wszystkie obowiązujące wytyczne związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych 
• polecenia obróbki i przepisy od odpowiednich producentów produktów 
• PN-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 10 REKULTYWACJA TERENU I OBSIANIE TRAWĄ 

 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST10 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
rekultywacyjncyh, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH 
PROGRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 
                                  

 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 

 1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtwarzaniem 
nawierzchni zielonej, uszkodzonej podczas robót budowlanych. 

 1.4  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
celu realizacji zadania budowlanego. 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 

 2  MATERIAŁY 
 2.1  DOSIEW TRAWY 

Intensywność użytkowania nawierzchni trawiastej podczas robót budowlanych powinna zostać ograniczona do 
minimum. Dosiew traw stosuje się w przypadku zniszczenia części murawy podczas robot budowlanych.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ubytków powstałych podczas prac budowlanych. 

 2.1.1  Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka 
traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Mieszanka piaskowo-ziemna (piasek płukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr. 12 cm. 
 

 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 01. 

 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu, podano w ST 01. Transport materiałów do zieleni może być 
dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01. 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Teren powinien być wyrównany i splantowany, 
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równa warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić,siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, 
najpóźniej do połowy września, na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
chyba że ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatka, po 
wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką można już 
nie stosować wału gładkiego, mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego 
w ST. 

 5.2  Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwsza połowę 
października), 

koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 
czym częstość koszenia i wysokość ciecia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w 
pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą 
ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 

 6  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

 7  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona odbioru 
robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują 
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 

 
 8  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
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Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca. 

 9  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Obowiązują: 

• ogólnie przyjęte zasady techniki 
• wszystkie obowiązujące europejskie normy w najnowszej wersji 
• wszystkie obowiązujące niemieckie normy w najnowszej wersji 
• wszystkie obowiązujące wytyczne związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych 
• polecenia obróbki i przepisy od odpowiednich producentów produktów 
• PN-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
• PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 
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CPV 37410000-5  Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 
CPV-77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
CPV 45233340-4   Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 01 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2. 

 1.3  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 

• przygotowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowaną nawierzchnię wraz z obrzeżami, 
• wykonanie obrzeży wokół nawierzchni bezpiecznej, 
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 
• wyprofilowanie i wykonanie utwardzenia terenu, 
• montaż urządzeń wyposażenia siłowni, 
• montaż elementów małej architektury, 
• wykonanie nasadzeń, 
• uzupełnienie i obsianie trawą powierzchni, która została naruszona wskutek przebudowy i montażu 

urządzeń, 
• uporządkowanie terenu budowy. 
 

 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi normami i zasadami sztuki 
budowlanej. 
Stosowane skróty i uproszczenia: 
ST Specyfikacja techniczna, 
STWOiR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 

 1.5  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji Robót, za jakość wykonania tych Robót 
oraz za ich terminowość i zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

 1.6  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet ST. 

 1.7  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. 

 1.8  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy teren jest dostępny i Wykonawca 
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
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opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie: 

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
• doprowadzenie energii elektrycznej, 
• doprowadzenia do utylizacji ścieków; 
• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych; 
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
• zapewnienia łączności telefonicznej; 
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe na 
terenie budowy. 

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie 

mogą być nachylone więcej niż: 

a) dla wózków szynowych – 4%, 

b) dla wózków bezszynowych – 5%, 

c) dla taczek – 10%. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. Wszelkie koszty związane 
z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktowa. 

 1.9  Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
wynikających innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Wszelkie koszty związane z ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że 
są wliczone w cenę kontraktową. 

 1.10  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 



 
  

4 

 

PROJEKTOWANIE    I     NADZÓR     I     KIEROWANIE BUDOWĄ 
B i A S T U D I O   AL. WOJSKA POLSKIEGO 9, 70-470 SZCZECIN 
www.biastudio.pl,           info@biastudio.pl,          510-132-222 

terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochrona 
przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 

 1.11  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady 
szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty 
związane z utylizacja materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót 
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 1.12  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, 
które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 
Jak wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za 
czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Wszelkie koszty związane z ochrona własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 1.13  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia 
od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych). 

 1.14  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie BHP. 
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uznaje się, że 
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wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

 1.15  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas. 

 1.16  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

 1.17  Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom wydającym te 
zezwolenia kontrole i badanie robót. 

 1.18  Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

 1.19  Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyjmuje się, że 
jest wliczona w cenę kontraktową. 

 2  MATERIAŁY 
 2.1  Warunki ogólne stosowania materiałów 

 2.1.1  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 
budowlanych, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 2.1.2  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
• wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
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państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. 

 2.1.3  Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie 
odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót. 

 2.1.4  Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
  

 2.3  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej l tydzień przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

"Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy 
modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są 
wskazaniem na producenta." 

 3  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który będzie gwarantował wykonanie 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót oraz środowisko naturalne. Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 4  TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz osprzętu. Liczba i rodzaj środków transportu 
zależna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 5  WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, niniejszą STWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega: 
• sprawdzenie zgodności wykonania według wymiarów, 
• sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z wymaganiami określonymi w STWiOR i 

uzgodnieniami z Zamawiającym i określonymi parametrami, 
• sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania, 
• z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich wykonania oraz 

zastosowania właściwych materiałów. 
 
 6.2  Atesty jakości materiałów, urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 6.3  Dokumenty budowy 
 6.3.1  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

 

 6.3.2  Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. 
Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych przedmiarze 
wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru. 
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 6.3.3  Pozostałe dokumenty 
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• Protokoły przekazania terenu budowy, 
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Protokoły z narad i ustaleń, 
• Korespondencja na budowie. 

 6.4  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym i przedstawione do wglądu 
na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 6.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę 
1. aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
2. wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
3. przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu. 

 
 7  OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

                    7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01. 
 

7.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 
pkcie 2 (tablicy 1), 

• sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
 

7.3 Badania w czasie robót 
Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu 
wynosi ± 2 cm.  
Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 

• wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

o dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
o dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

• równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 

• zagęszczenie ław z kruszyw. 
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Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna 
z ławy, 
• odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 
100 m wykonanej ławy. 

Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 

100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
 

 8  ODBIÓR ROBÓT 
 8.1  Wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01 „Wymagania ogólne". 
Wraz z Inspektorem sprawdzić wszystkie zamontowane elementy, ich stabilność i pewność montażu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki 

 
 9  ROZLICZENIE ROBÓT 

 9.1  Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe 
 9.2  Podstawa płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonawcę za 

jednostki obmiaru ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót. 
 9.3  Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 9.4  Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaż_ i demontaż_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów 
technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o 
lokalizacji zaplecza; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; 
ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących 

• zysk kalkulacyjny zawierajęcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• niezbędne opłaty, miedzy innymi: opłaty związane z utylizacja odpadów, opłaty za dokumentacje 

organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczna, geodezyjna i archeologiczna, i inne 
• inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych. 
• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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• Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w 
szczegółowych ST. 

• Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 
 

 10  UWAGI 
• Wymienione w niniejszej specyfikacji marki materiałów i wyposażenia są referencją dla określenia 

standardu i parametrów technicznych. Możliwe jest stosowanie materiałów i wyposażenia innych 
marek od wymienionych w dokumentacji, (t.j. równoważnych odpowiedników) pod warunkiem 
zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech materiałów zawartych w Dokumentacji oraz 
uzgodnienia ich z projektantem i inwestorem. 

• Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, 
nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych 
materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. 

 

 11  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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 w tym miejscu wyraźnie 
określone. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Rozporządzenia i Ustawy: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr 120/00 
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 
poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 
679, Nr 8/02 poz.71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 
poz.673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych 
w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00poz.53). 

 

 

 



 
  

11 

 

PROJEKTOWANIE    I     NADZÓR     I     KIEROWANIE BUDOWĄ 
B i A S T U D I O   AL. WOJSKA POLSKIEGO 9, 70-470 SZCZECIN 
www.biastudio.pl,           info@biastudio.pl,          510-132-222 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 02 ROBOTY ZIEMNE 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST02 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

 1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 

 1.3  Zakres robót objętych ST 

Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych przy siłowni zewnętrznej wraz z 
zagospodarowaniem terenu czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z: - 
wykonywaniem wykopów w gruncie, ukształtowaniem terenu oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty 
ziemne jakie występują przy realizacji umowy. 

 1.4  Określenia podstawowe 

a) Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 

 2  MATERIAŁY 

Dla obiektu budowlanego wykopy określa dokumentacja graficzna: rzuty i karty techniczne wyposażenia. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: - grunt wydobyty 
z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie, - grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, na 
ukształtowanie terenu, Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań 
Inżyniera. 

2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. Miejsca czasowego kładowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Grunty przydatne do budowy 
nasypów/ukształtowania spadków mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
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 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem w/w robót stosować sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie 
z założoną technologią. Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• spycharek, 
• koparko – ładowarki, do wykonywania wykopów, a także do załadunku na 
samochody, z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, 
• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 
• pompy elektryczne lub spalinowe, 
• ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
• ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
• wibratorów samobieżnych, 
• płyt ubijających, 
• cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych), 
• samochody samowyładowawcze do 12 t – wywrotki – do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak 
ziemia, kruszywo 
 
 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1. 

Wszystkie materiały można przewozić odpowiednimi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami i 
planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym. 

 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01. 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego 
na ziemie urodzajna teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to 
miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zakładaniu trawników na gruncie 
rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien być wyrównany 
i splantowany, ziemia urodzajna powinna być rozścielona równa warstwa i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować 
wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, na terenie płaskim 
nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, przykrycie 
nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia 
powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków 
dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką można już nie stosować 
wału gładkiego, mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego 
w ST. 
5.2 Pielęgnacją trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
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• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć 
pierwsza połowę października), 
koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość ciecia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona odbioru 
robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują 
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Obowiązują: 
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
• BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST03 BETON W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST03 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 
 
3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania elementów żelbetowych, tj.: 
 

• Stopy fundamentowe urządzeń siłowni zewnętrznej, 
• ławy fundamentowe krawężników bezpiecznych, 
• ławy fundamentowe krawężników betonowych, 
• stopy fundamentowe słupków ogrodzenia systemowego, 
• ławy fundamentowe stojaków dla rowerów, 
• ławy fundamentowe ławek i koszy na śmieci, 

 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych .ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

ñ przygotowaniem zbrojenia, 
ñ montażem zbrojenia, 
ñ kontrolą jakości robót i materiałów. 
ñ przygotowaniem mieszanki betonowej, 
ñ wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
ñ układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
ñ pielęgnacją betonu. 

 
4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 
 
2. MATERIAŁY 
 
1. Składniki mieszanki betonowej 2:1:1. 
a) Cement – wymagania i badania  
Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 

ñ marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35  
ñ Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 

 
Świadectwo jakości cementu: 
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Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. Badania 
podstawowych parametrów cementu Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg 
normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
 
b) Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. Jeśli w normach 
przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub 
wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe 
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy 
PN-B-06250. 
 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do 
betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 31,5 mm. 
 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:  

ñ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu  
ñ 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  

ñ składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15  
ñ kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16  
ñ zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
ñ zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN- 86/B-
06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa).  
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 
 
c) Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje 
się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
d) Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i 
przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą 
posiadać atest producenta. 
 
2. Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. Beton musi 
spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasiąkliwość do 
5%. 

 
Skład mieszanki betonowej: 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, 
dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób 
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mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Wymagany dla oczepu beton klasy C25/30 – B30. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 

ñ powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczenia przez wibrowanie, 

ñ wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
ñ stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości, 
ñ zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
◦ 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
◦ 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

 
Maksymalne ilości cementu: 

ñ 400 kg/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 
ñ 500 kg/m3 – dla betonu B35 

 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG.  
 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 
podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu.  
 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-88/B-06250 
symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badań:  

ñ metodą Ve – Be  
ñ stożka opadowego  

 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą 
przekraczać:  

ñ +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be  
ñ +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym  

 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
  
3. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH-84023/6. – dla oczepu stal klasy AIIIN 
o znaku BSt500s. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

ñ nazwa wytwórcy, 
ñ oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
ñ numer wytopu lub numer partii, 
ñ wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
ñ masa partii, 
ñ rodzaj obróbki cieplnej. 
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Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

ñ znak wytwórcy, 
ñ średnica nominalna, 
ñ znak stali, 
ñ numer wytopu lub numer partii, 
ñ znak obróbki cieplnej. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. drutu wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek atestowanych. Podkładki dystansowe muszą być 
przymocowane do prętów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości mięty prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 
drganiami na całej długości. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Środki do transportu betonu: mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas 
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

ñ 90 min. – przy temperaturze + 15 C 
ñ 70 min. – przy temperaturze + 25 C 
ñ 30 min. – przy temperaturze + 30 C 

Pręty zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera nadzoru. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
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Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 
zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 

ñ wybór składników betonu 
ñ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
ñ sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
ñ sposób transportu mieszanki betonowej 
ñ kolejność i sposób betonowania 
ñ wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
ñ sposób pielęgnacji betonu 
ñ warunki rozformowania konstrukcji 
ñ zestawienie koniecznych badań 

 
 2. Zbrojenie 
  2.1 Przygotowanie , montaż i odbiór zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodnie z  dokumentacją projektową. 
 
  2.2 Czyszczenie prętów  
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejna można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź tez 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.  
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
  2.3 Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
  2.4 Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 
celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
 
  2.5 Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę , wynosi 10d dla 
stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d< 12 mm. 
Pręty o średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zgięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć 
prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 
 
  2.6 Montaż zbrojenia  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 

ñ 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów, 
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ñ 0,055m – dla strzemion fundamentów, 
ñ 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór, 
ñ 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, 
ñ 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów na przemian. 
 
 3. Betonowanie 
Przed przystąpieniem do betonowania Inspektor nadzoru stwierdzi prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

ñ prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
ñ prawidłowość wykonania zbrojenia, 
ñ zgodność rzędnych z projektem, 
ñ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
ñ wielkość otuliny, 
ñ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
ñ gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, które może zapewnić żądane w dokumentacji projektowej i ST wymagania . 
Projekt technologiczny deskowania opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z 
Projektantem. Deskowania zaleca się wykonywać systemowe , ze sklejki, w uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
 
 3.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

ñ położenie zbrojenia 
ñ zgodność rzędnych z projektem 
ñ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m od powierzchni na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
 

3.2 Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

ñ Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 

ñ Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
ñ Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w 
stanie wibrującym. 

ñ Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. 
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 3.3 Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Ukształtowanie powierzchni 
betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, 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 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z 
gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 
odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
 3.4 Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
 3.5 Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami 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 być uwzględniane badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 

ñ badanie składników betonu  
ñ badanie mieszanki betonowej  
ñ badanie betonu 

 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
  
 3.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej 
+20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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 3.7 Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.  
 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 
i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy 
polewać.  
 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni.  
 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez 
niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
 3.8 Wykańczanie powierzchni betonu 
 

  2.8.1 Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: Wszystkie betonowe 
powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad 
powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 
0,30 mm. Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
 

 2.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

ñ Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu.  
ñ Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów. 
 
 3.9 Deskowanie 
   
  3.9.1 Uwagi ogólne 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa 
1989r. Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 

ñ parciem świeżej masy betonowej 
ñ uderzeniami przy jej wylewaniu 

oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. Konstrukcja deskowania powinna spełniać 
następujące warunki: 

ñ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
ñ zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
ñ zapewniać odpowiednią szczelność 
ñ zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
ñ wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
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  3.9.2 Materiały 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania 
należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm.  
Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora nadzoru, innych typów szalunków. 
 
  3.9.3 Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych 
stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie 
drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski 
używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie 
wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
1. Badania kontrolne betonu 
 
 1.1 Wytrzymałość na ściskanie  
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci 
kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

ñ 1 próbka na 100 zarobów 
ñ 1 próbka na 50 m3 betonu 
ñ 3 próbki na dobę 
ñ 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżyniera) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej 
wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się 
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub 
PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
 

1.2  Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie 
betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 
3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
 
 
2. Tolerancja wymiarów 
 

2.1 Uwagi ogólne  
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej 
tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 
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2.2 Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

ñ na 1 m wysokości     5 mm 
ñ na całą wysokość konstrukcji     20 mm 
ñ na słupach podtrzymujących stropy    15 mm 

 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

ñ na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku   5 mm  
ñ na całą płaszczyznę      15 mm  

 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych:  

ñ powierzchni bocznych i spodnich     +/- 4 mm 
ñ powierzchni górnych       +/- 8 mm 
ñ odchylenie długości lub rozpiętości elementów    +/- 20 mm 
ñ odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego   +/- 8 mm 
ñ odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów +/- 5 mm 

 
3. Kontrola zbrojenia 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmuje: 

ñ badanie dostaw materiałów, 
ñ badanie jakości produkowanej mieszanki betonowej, 
ñ sprawdzenie prawidłowości cech geometrycznych i wytrzymałościowych wykonywanych elementów.  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, zaakceptowanie 
przez Inspektora nadzoru wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy a także sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi poniżej wymaganiami. Zbrojenia podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

ñ sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
ñ sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
ñ sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

ñ otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 

ñ rozstaw prętów w świetle – 10 mm, 
ñ odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 
ñ długość pręta między odgięciami- ± 10 mm 
ñ miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm. 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
ñ dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinna przekraczać 

3%, 
ñ liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 
ñ różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 
ñ różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru lub jednostki podane w ofercie Wykonawcy. 
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Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia jednostki przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 kg. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego.Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1.  
 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające 
wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z 
kontraktem i obowiązującymi normami. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej 
lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 

ñ dokumentacja techniczna, 
ñ dziennik budowy, 
ñ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
ñ protokoły konieczności, 
ñ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
ñ aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
ñ wyniki badań laboratoryjnych, 
ñ ekspertyzy. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

ñ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
ñ PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
ñ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
ñ PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
ñ PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
ñ PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
ñ PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
ñ PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża 

gruntowego 
ñ PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
ñ PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
ñ PN-B-06250 Beton zwykły. 
ñ PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
ñ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
ñ PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
ñ PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
ñ PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
ñ Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej 
ñ PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
ñ IDT-ISO 6935-1:1991 
ñ PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
ñ PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. 
ñ IDT-ISO 6935-1:1991 – Pręty żebrowane. 
ñ PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty 
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żebrowane. Dodatkowe wymagania. 
ñ PN 82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
ñ Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
ñ 2. BI 8/92 poz. 38 
ñ Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17 
ñ PN-B-06521 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
ñ Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
ñ PN-H-04408 – Metale. Technologiczna próba zginania. 
ñ PN-EN 10002-1+AC1:1998 – Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
ñ otoczenia. 
ñ PN-B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 04 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ŻWIROWA (JASNA) 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST04 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 
 
3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni bezpiecznej żwirowej gr. 10cm 
 
4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego 
ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, 
brukowcowa lub żwirowa. 
1.4.2. Nawierzchnia bezpieczna żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa oraz spełnia normę PN-EN 1176-
1:2009 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST 01 „Wymagania ogólne”.  
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Rodzaje materiałów 
2.2. Materiały do nawierzchni bezpiecznych żwirowych 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w 
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 
1. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-
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11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP 
powinien wynosić od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej. 
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Nawierzchnia bezpieczna w szczególności powinna spełniać normę PN-EN 1176-1:2009 
 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni bezpiecznej żwirowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,  
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 
profilowania,  
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,  
- walców wibracyjnych. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w ST 01 „Profilowanie i 
zagęszczenie podłoża”. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej 
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki bezpiecznej żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 
rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i 
BN77/8931-12 [6]. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 3% od wilgotności optymalnej, 
mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 3% 
- zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 
powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
 
5.4. Utrzymanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu 
nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Nawierzchnia 
powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, w okresie 1m-ca. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu  
wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, 
dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. Zabiegi 
powyższe można pominąć, jeżeli warstwa żwirowa będzie stanowić podbudowę i w krótkim terminie zastanie na 
niej ułożona warstwa jezdna. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszywa przeznaczonego do 
wbudowania. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 10 cm. 
 
6.3.3. Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +2 
cm i -3 cm. 
 
6.3.4. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 25 
mm. 
 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 1%. 
 
6.3.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +15 cm. 
 
6.3.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co 
najmniej w 5 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją 
projektową. Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 200 m. Stwierdzone w czasie kontroli 
odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż 0,2%, przy zachowaniu zgodności 
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
 
6.5. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej raz dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 1000 m2 . Kontrolę zagęszczenia nawierzchni 
można wykonywać dowolną metodą. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie 
robót, spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 
odsączającej, dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, wyrównanie do wymaganego profilu, zagęszczenie 
poszczególnych warstw, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 4. BN-64/8931-01 
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 05 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TŁUCZNIOWA 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST05 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 
 
3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i wykonania nawierzchni tłuczniowej wg PN-
S-96023 [20]. Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, 
oraz wykonania nawierzchni szutrowych, wg dokumentacji projektowej.  
 
4. Określenia podstawowe 
- Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.  
- Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez użycia lepiszcza 
czy spoiwa, ułożona na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowana. 
- Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100 [1]. 
- Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i 
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziastnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych 
kształtach, wg PN-B_01100 [1]. 
- Tłuczeń – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm. 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 
 
2. MATERIAŁY 
 
1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 01. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej SST, polskich 
normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2. Rodzaje materiałów 
a) Kruszywo 
Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023 
[20]. 
 
Dla dróg obciążonych ruchem: 
-lekkim i bardzo lekkim – kruszywo klasy II, gatunek 2. 
 
Do wykonania nawierzchni należy użyć następujące rodzaje kruszywa, wg PN-B-11112 są: 

ñ tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
ñ kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
ñ kruszywo do łamania – kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy z innych rodzajów kruszywa, wybranych pośród 
wymienionych w PN-S-96023, dla których wymagania zostaną określone w ST. 
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Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla klasy II.  
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1 i 2. 
 

 
 
b) Woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 
c) Geowłóknina separacyjna 
- Minimalna wytrzymałość na rozciąganie eg PN-EN ISO 10319:1996 

- wzdłuż pasma 10 kN/m 
- w poprzek pasma 10 kN/m 

- Minimalna siła przebicia (metoda CRB) wg PN-EN ISO 12236:1998  
 - 1,5 kN 
- Minimalna prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny geowłókniny wg PN-EN ISO 11058:2002  
 - 70 Mm/s 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ST 01. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

ñ równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
ñ rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
ñ walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
ñ walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
ñ szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
ñ walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
ñ przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu, podano w ST 01. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01. 
 
2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z dokumentacją projektową.  
Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na warstwie geowłókniny separacyjnej. 
Geowłóknina przewidziana do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę.  W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna 
geowłókniny, uniemożliwiająca jej przebicia przez ziarna tłucznia oraz odpowiednie wielkości filtracyjne, 
dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego. 
 
3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Nawierzchnię należy wykonać na jednej warstwie.  
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 – krotnego 
wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki lub równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m Zagęszczanie podbudowy o przekroju spadkowym powinno 
rozpocząć się od dolnej krawędzi spadku i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej głównej krawędzi. 
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie 
kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 
grubego wystawały ponad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
 
4. Odwodnienie 
Odwodnienie powierzchni utwardzonych zgodnie ze spadkiem  2% do zieleni. 
 
5. Profilowanie podłoża pod nawierzchnię szutrową 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które 
ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
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zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie Jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu. 
 
6. Zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię szutrową 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża szutrowego należy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Ins.N. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p. 5.2.5. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% 
jej wartości. 
 
7. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża szutrowego. 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is).Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Ins.N. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Ins.N. oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 
własny koszt. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary 
wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
 
2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie kruszywa opisywane w w/w ST. 
 
 
3. Badania w czasie robót  
 
a) Częstotliwość oraz zakres badań  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy poniżej: 
 

Lp Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy na jedno 
badanie [m2] 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 

Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

 

600 
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4 

5 

6 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

 

 

6000 i przy każdej 
zmianie pobierania 
materiałów 

 

 

6000 i przy każdej 
zmianie pobierania 
materiałów 

 
b) Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
 
4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych nawierzchni 
a) Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4 – metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nie 
mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej i 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
b) Szerokość nawierzchni 
Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm, - 5 cm. 
 
c) Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
+/- 5%. 
 
d) Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1 cm, - 2 cm. 
 
e) Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/- 5 cm. 
 
f) Grubość nawierzchni 
Grubość nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +/- 2 cm dla podbudowy zasadniczej i +1 cm, 
- 2 cm dla podbudowy pomocniczej. 
 
5. Niewłaściwe cechy geometryczne i grubość nawierzchni 
Wszystkie powierzchnie , które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i grubości od określonych w pkt. 
4., powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarze, na 
podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać 
ważne świadectwo legalizacji. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego. Wyniki obmiaru 
wpisane będą do rejestru obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 01. 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające 
wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 



 
  

36 

 

PROJEKTOWANIE    I     NADZÓR     I     KIEROWANIE BUDOWĄ 
B i A S T U D I O   AL. WOJSKA POLSKIEGO 9, 70-470 SZCZECIN 
www.biastudio.pl,           info@biastudio.pl,          510-132-222 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w pkt. 4. niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

ñ PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
ñ PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
ñ PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
ñ PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
ñ PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
ñ PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
ñ PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
ñ PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
ñ PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
ñ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
ñ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
ñ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą. 
ñ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
ñ BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podanych. 
ñ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na 
robotybudowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP,Warszawa, 
1992, wydanie I. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa 
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                                        SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 06 OBRZEŻA BEZPIECZNE 
 
 

1  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

 1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST06 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 
 

 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 
 

 1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczązasad prowadzenia robót związanych z odbiorem i 
montażem obrzeży  bezpiecznych. 
 

 1.4  Określenia podstawowe 
a) Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 
 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 
 
2  MATERIAŁY 

2.1 Obrzeża bezpieczne 
Elastyczny element w kształcie krawężnika o wymiarach dł. 1000mm, szer. 50mm oraz wysokość 250mm. 

Elementy jest wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. 

 

Właściwości wymagania 

Opór poślizgu: 

- w warunkach suchych 

- w warunkach zawilgoconych 

 

≤ 105 PTV 

≥ 75 PTV 

Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg ≤ 560 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,65 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, %  ≥ 40 

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie, % 

- zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % 

- ocena makroskopowa 

 

≤ 6 

≤ 10 

bez śladów uszkodzeń lub 
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zmian wyglądu zewnętrznego 

Odporność na sztuczne starzenie: 

- kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień 

 

≥4 

 
2.2 Składowanie obrzeży 

Obrzeżą mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 
2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości obrzeży. 

2.3 Materiały na podsypkę i do zapraw 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową 

• piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
• piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9], 
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

• mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12] 
 

2.4 Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton klasy B15 z oporem. 
 
 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania 
podsypki piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1. Z uwagi na nieznaczny rozmiar i ciężar 
elementów gotowych zastosować ogólnie dostępne środki transportowe. Przewidzieć załadunek i rozładunek 
ręczny. Elementy winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie transportu, co może 
spowodować ich uszkodzenie, bądź zniekształcenie. 
Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Należy układać je na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Obrzeża zamontować w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce prac montażowych 
zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. Montażu 
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obrzeży dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaż wykonać na ławie betonowej z 
oporem. 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 
w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze,  
• wykonanie ławy, 
• ustawienie obrzeży, 
• wypełnienie spoin, 
• roboty wykończeniowe. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 

• ustalić lokalizację robót, 
• ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
• usunąć przeszkody 
• ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
• określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.3 Wykonanie ławy 
Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 

5.4 Ustawienie obrzeży  
Zasady ustawiania krawężników 
Umiejscowienie obrzeży wg dokumentacji projektowej 
Ustawienie obrzeży na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
Wypełnianie spoin obrzeży betonowych: 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć 
wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 
i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.  
Łączenie obrzeży bezpiecznych: 
Łączenie elementów między sobą następuje dzięki wykorzystaniu karbowanych kołków montażowych φ15mm x 
95mm. Cztery kołki montażowe są umieszczane w dwóch krawędziach każdego elementu. 
 
Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:,  

• roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1. 
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Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót, usunięcia gruzu oraz 
pozostawienia w czystości miejsc demontażu. Fakt ten Kierownik Budowy potwierdza wpisem do dziennika 
budowy 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona odbioru 
robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują 
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły 
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
• PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 07 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST07 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania:„BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU OTWARTE 
STREFY AKTYWNOŚCI”. 

 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 

 1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru wyposażenia: urządzenia siłowni 
zewnętrznej (7 szt.), siedziska (4 szt.), kosze na śmieci (3 szt.), stolik do gier towarzyskich  

(1 szt.), stojaki na rowery  (4 szt) . Lokalizacja poszczególnych elementów zgodnie z rysunkiem zagospodarowania 
terenu. 

 1.4  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 

 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 

 2  MATERIAŁY 
 
 2.1  Urządzenia siłowni zewnętrznej 

 
 2.1.1  Z1 – Zestaw typu Wyciąg górny, (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 

 

DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 70 cm  
• długość: 159 cm 
• wysokość całkowita: 251 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 72 cm  

 
Strefy bezpieczeństwa: 
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• szerokość: 370 cm 
• długość: 470 cm 
 
Materiały: 
• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 
 

 2.1.2  Z2 – Zestaw typu Biegacz, (na ilustracji przykładowa propozycja) 
                          

 
 

DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 107 cm  
• długość: 162 cm 
• wysokość całkowita: 125 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 23 cm  
 
Strefy bezpieczeństwa: 
• szerokość: 407 cm 
• długość: 493 cm 
 
Materiały: 
• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 
 

 2.1.3  Z3 – Zestaw typu Prasa nożna, (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 
DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 58 cm  
• długość: 146 cm 
• wysokość całkowita: 205 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 58 cm  

 
Strefy bezpieczeństwa: 
• szerokość: 358 cm 
• długość: 488 cm 

 
Materiały: 
• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 
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 2.1.4  Z4 – Zestaw typu Orbitrek, (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 
 
DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 52 cm  
• długość: 147 cm 
• wysokość całkowita: 188 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 48 cm  

 
Strefy bezpieczeństwa: 
• szerokość: 352 cm 
• długość: 447 cm 

 
Materiały: 
• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 

 
 2.1.5  Z5 – Zestaw typu Balans, (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 
 
DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 152 cm  
• długość: 167 cm 
• wysokość całkowita: 131 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 60 cm  
 
Strefy bezpieczeństwa: 
• szerokość: 452 cm 
• długość: 468 cm 
 
Materiały: 
• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 
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 2.1.6  Z6 – Zestaw typu Rowerek, (na ilustracji przykładowa propozycja) 
 

                                                        

DANE TECHNICZNE:  
• szerokość: 53 cm  
• długość: 130 cm 
• wysokość całkowita: 134 cm  
• wysokość swobodnego upadku: 77 cm  
 
Strefy bezpieczeństwa: 
• szerokość: 353 cm 
• długość: 430 cm 

Materiały: 

• stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE 
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 2.2  Siedziska 4 szt. (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 

 

Produk typu/ 

nie gorszy niż 

Simple Hi firmy Improdukcja  

Materiał Konstrukcja: Stal zwykła / ocynk i lakier proszkowy RAL 9006 

Siedzisko,oparcie: Drewno krajowe / świerk 
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Dane techniczne Wymiary: 1960 x 530 x 820 mm 

 

Montaż Montaż przez osadzenie w fundamencie 

(przedłużony element do zabetonowania) 

 

 2.3  Pojemnik na odpady 3 szt. (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 

Produkt typu/ 

nie gorszy niż 

Square firmy Improdukcja 

Materiał stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9006 

Dane techniczne 42 x 45 x 80 
 

Montaż Montaż przez osadzenie w fundamencie 

(dospawany element do zabetonowania) 

 

 2.4  Stolik do gier towarzyskich 1 szt. 
 

 

Produkt typu/ 

nie gorszy niż 

Stół betonowy rekreacyjny do gry z dwoma planszami 

Firmy ARTBUD 

Materiał Beton zbrojony płukany i szlifowany – grys granitowy, 

Drewno iglaste- bezbarwne,  
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Pole gry z gresowych płytek mrozoodpornych 

Dane techniczne 200 x 200 x 80 
Waga: 580 kg 

Montaż Zakotwienie stołu poprzez pzykręcenie do podłoża lub wkopanego 
obciążnika 

 

 2.5  Stojaki na rowery 4 szt. (na ilustracji przykładowa propozycja) 

 

Produkt typu/ 

nie gorszy niż 

Mmcite SL 505 lotlimit 

Materiał Stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem 
proszkowym w 

kolorze RAL 7012. 

Dane techniczne Konstrukcja z L-profili 60 x 60 x 6 m, płytki spawane laserowo 
grubość 10 m 
Wysokość 1005 mm, całkowita 1100 mm 
Szerokość 600 mm 
Grubość 60 mm 
Waga 18 kg 

Montaż Kotwienie pod płytki niewidocznymi śrubami M12 do betonowego 
fundamentu, 

zgodnie z dokumentacją urządzenia 

 

 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 01. 
Roboty związane z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 



 
  

48 

 

PROJEKTOWANIE    I     NADZÓR     I     KIEROWANIE BUDOWĄ 
B i A S T U D I O   AL. WOJSKA POLSKIEGO 9, 70-470 SZCZECIN 
www.biastudio.pl,           info@biastudio.pl,          510-132-222 

 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 01. 
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 

Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty osadzenia urządzeń wg wytycznych producenta. 
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce prac montażowych 
zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. Montażu 
urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Montaż – wykopanie dołków pod 
gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg instrukcji 
producenta montażu danego urządzenia . 

 6  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem 
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 
 

 6.2  Należy sprawdzić: 
• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu 
• Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z 

dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek 
elementów składowych 

• Zgodność kolorystyki urządzeń 
 
 6.3  Dostawca urządzeń powinien przekazać Zamawiającemu: 

• informację identyfikującą producenta (importera), 
• dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt został wyprodukowany 

(informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach i lista 
zalecanych części zamiennych), 

• instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, sprawdźmy dokładnie 
szczególnie to, co jest napisane małym drukiem, aby wszystko było zgodne ze złożonym zamówieniem, 

• instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami 
(najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji, 

• certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami 
 

 7  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

 8  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona odbioru 
robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują 
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
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• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 

 
 9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca. 

 10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Obowiązują: 

• Instrukcje montażu producenta. 
• PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody 
• badań. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 
• PN-EN 16630:2015-06E - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe 
• PN-H-04609 Korozja metali. Terminologia. 
• PN-H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 

zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
• PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej 
nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 08 NASADZENIA 

1  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST08 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH PROGRAMU 
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 

                                                             
1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wy-konaniu 
robót. 
  

1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z nasadzeniem 
projektowanej zieleni zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
  1.4  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 
 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 
 
 2  MATERIAŁY  
Do nasadzeń należy wykorzystać gatunki roślin i drzew wymienione w Projekcie Budowlano – Wykonawczym. 
Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. 
musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór. 
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
KRZEWY: 
• powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi dla 
gatunku rozgałęzieniami, 
• wysokość krzewów 20 – 40 cm, 
• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
Wady nie dopuszczalne: 
• silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, 
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
• martwice i pęknięcia korony, 
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
• dwupędowe korony drzew formy piennej, 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
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Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem. Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 01. 
 
 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu, podano w ST 01. Transport materiałów do zieleni może być 
dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01. 
  5.2  Nasadzenia 
Projektowane nasadzenia krzewów i drzew należy dokonywać w doły sadzeniowe z pełną zaprawą ziemi 
urodzajnej w dołach wraz z rozplantowaniem pozostałej ziemi. Po dokonaniu nasadzeń glebę należy 
mulczować drobno mielona korą drzew iglastych warstwą gr. 3cm. 
 
 6  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
 7  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona odbioru 
robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują 
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 
 
 8  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca. 
 
 9  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Obowiązują: 
• ogólnie przyjęte zasady techniki 
• wszystkie obowiązujące europejskie normy w najnowszej wersji 
• wszystkie obowiązujące niemieckie normy w najnowszej wersji 
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• wszystkie obowiązujące wytyczne związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych 
• polecenia obróbki i przepisy od odpowiednich producentów produktów 
• PN-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 09 REKULTYWACJA TERENU I OBSIANIE TRAWĄ 

 

 1  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST09 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
rekultywacyjncyh, które zostaną wykonane w ramach zadania: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  W RAMACH 
PROGRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI”. 
                                  

 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
robót. 

 1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtwarzaniem 
nawierzchni zielonej, uszkodzonej podczas robót budowlanych. 

 1.4  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
celu realizacji zadania budowlanego. 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01. 

 2  MATERIAŁY 
 2.1  DOSIEW TRAWY 

Intensywność użytkowania nawierzchni trawiastej podczas robót budowlanych powinna zostać ograniczona do 
minimum. Dosiew traw stosuje się w przypadku zniszczenia części murawy podczas robot budowlanych.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ubytków powstałych podczas prac budowlanych. 

 2.1.1  Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka 
traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Mieszanka piaskowo-ziemna (piasek płukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr. 12 cm. 
 

 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 01. 

 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu, podano w ST 01. Transport materiałów do zieleni może być 
dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 01. 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Teren powinien być wyrównany i splantowany, 
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równa warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić,siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, 
najpóźniej do połowy września, na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
chyba że ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatka, po 
wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką można już 
nie stosować wału gładkiego, mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego 
w ST. 

 5.2  Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwsza połowę 
października), 

koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 
czym częstość koszenia i wysokość ciecia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w 
pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą 
ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 

 6  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

 7  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona odbioru 
robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują 
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• protokoły konieczności, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
• wyniki badań laboratoryjnych, 
• ekspertyzy. 
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 8  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca. 

 9  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Obowiązują: 

• ogólnie przyjęte zasady techniki 
• wszystkie obowiązujące europejskie normy w najnowszej wersji 
• wszystkie obowiązujące niemieckie normy w najnowszej wersji 
• wszystkie obowiązujące wytyczne związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych 
• polecenia obróbki i przepisy od odpowiednich producentów produktów 
• PN-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
• PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


