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WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót objętych zamówieniem, tj. Budowy boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej
w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczą również SST sporządzanych indywidualnie.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1
1.4.2

1.4.3
1.4.4

1.4.5

1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12
1.4.13

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operat geodezyjny i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana. Przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i Projektantem.
Grunt rodzimy – nienaruszona warstwa gleby, w której w sposób naturalny zachodzą procesy
biologiczne.
Grunt nasypowy – warstwa ziemi nawieziona na powierzchnie gruntu rodzimego.
Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych.
Infrastruktura techniczna – wszelkiego rodzaju formy uzbrojenia (urządzenia), tj. kable, rurociągi
podziemne, linie napowietrzne wraz z elementami pomocniczymi (np. studzienki kanalizacyjne,
wodociągowe), jak również ciągi komunikacyjne (drogi, alejki, jezdnie, ulice) i inne.
Inwestycja budowlana – nakład gospodarczy, którego celem jest stworzenie nowych, powiększenie
lub przekształcenie już istniejących obiektów budowlanych, polegający na dokonaniu stałych lub
czasowych zmian.
Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontaktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem (umową).
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
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1.4.14 Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.15 Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców, i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.16 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/kierownika projektu.
1.4.18 Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.19 Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią.
1.4.20 Podłoże biologicznie czynne – mieszanka masy nieorganicznej i organicznej, częściowo rozłożonej
przez mikroorganizmy glebowe, wykorzystywana do:
- stymulowania procesu regeneracji korzeni uszkodzonych w trakcie wykonywania robót
- ochrony gruntu z korzeniami przed utrata wilgotności na ścianie wykopu.
1.4.21 Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.22 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.23 Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.24 Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład droga, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.25 Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.26 Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.27 Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
1.4.28 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.
1.4.29 Wykop – celowe przerwanie ciągłości gruntu rodzimego.
1.4.30 Wykop otwarty (odkryty) – odsłonięty, wykonany przez usunięcie powierzchniowej warstwy ziemi.
1.4.31 Wykop zamknięty (zakryty) – podkopy lub przeciski, wykonane pod przeszkodami, np. korzeniami
drzew.
1.4.32 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją
/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną obiektu lub jego elementu.
1.4.33 Ziemia kompostowa – gleba bogata w składniki pokarmowe, o dużym udziale czynnej próchnicy,
wyprodukowana z różnego rodzaju odpadów organicznych.
1.4.34 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.35 Ziemia żyzna – ziemia urodzajna uszlachetniona w wyniku dodatkowych zabiegów
agrotechnicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne
punktów głównych - reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
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i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
w ustaleniach, poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona
w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze
od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone
w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczane są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne
z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy wykonane zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy
a) roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg
otwartych dla ruchu pieszych i pojazdów, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy,
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
uzgodnionych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
b) roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe „pod ruchem”
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(ścieżki rowerowe, ciągi piesze, bariery ochronne, urządzenia, odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób i mienia.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
pyłami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami - możliwością
powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót,
będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określającą brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera/Kierownika projektu 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.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego
działalnością. Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości, dotyczących korzystania
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inżynier/Kierownik projektu, ani Zamawiający nie
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu.
Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte
z terenu budowy.
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót 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 nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia
robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia
w robotach, Inżynier /Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inżyniera/Kierownika projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 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 wykazania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia
i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej
i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia
materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do
robót.
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy chyba, że uzyska na to pisemną zgodę
Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy
i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania innego rodzaju materiału
w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inżyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one użyte do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne
do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja miejsc pozyskiwania i wytwarzania materiałów
Wytwórnie i miejsca pozyskiwania materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez
Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji
z wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku,
gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję miejsc pozyskiwania lub wytwarzania
materiałów, muszą być spełnione następujące warunki:
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji,
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy uzyska dla
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustaleń w wymienionych
wyżej dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika
projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika
projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim wyborze
i uzyska na niego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umową.
4.2. Inne wymagania
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniając tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera /Kierownika projektu. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestie.
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan robót gwarantujący
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę prowadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
- sposób i procedurę pomiarów badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji projektowej
i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
o odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inżynier /Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma ich użycie do badań i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
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Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownika projektu będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera /Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami
niezbędnych badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania, a wykonawca i producent materiałów powinien
udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót przez Wykonawcę, poprzez
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.8. Dokument budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
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.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez
przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera /Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości
i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót i przeszkody
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem
powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera /Kierownika projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inżyniera/Kierownika projektu. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inżyniera/Kierownika projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inżyniera/Kierownika projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera /Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew.
PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysu wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Z- 00.00.
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Z-00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających
z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa,
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c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowe oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010R., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108 poz. 953 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 ze zm.).
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem darni i warstwy humusu oraz niwelowanie terenu
w miejscu projektowanego boiska sportowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej
(OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem
darni i warstwy humusu oraz niwelowanie terenu w miejscu projektowanego boiska sportowego.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia darni i humusu oraz niwelowania terenu
Do wykonywania robót związanych ze zdjęciem darni i warstwy humusu oraz niwelowanie terenu
należy stosować:
- średni sprzęt budowlany typu koparko – ładowarka, równiarka, spycharka kołowa lub gąsienicowa
o mocy 75 KM,
- samochody ciężarowe i półciężarowe samowyładowcze o wadze 5-10t,
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70 – 90 m3/h
- podstawowy sprzęt pomiarowo - geodezyjny: niwelator, łaty, paliki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport odpadów stałych
Odpady stałe należy przewozić środkami transportu samochodowego. W celu uniknięcia ryzyka
rozsypywania się odpadów, należy zabezpieczyć je na czas transportu odpowiednią siatką ochronną.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.
Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki
odpadami i ochrony środowiska.
5.2. Zdejmowanie warstwy darni
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Roboty związane ze zdejmowaniem warstwy darni obejmują zdjęcie górnej warstwy nawierzchni
terenu porośniętej obecnie trawą o grubości około 5 cm przy użyciu średniego sprzętu budowlanego
typu koparko – ładowarka lub spycharka kołowa lub gąsienicowa oraz przygotowanie powstałych
odpadów do wywiezienia poprzez złożenie ich w pryzmy, a następnie wywiezienie ich poza teren
budowy na składowisko Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest podczas zbierania i wywozu odpadów zastosować się do
obowiązujących przepisów o ochronie środowiska, a w szczególności postępować zgodnie z ustawą
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
oraz rozporządzeniem MŚ z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
5.3. Zdejmowanie warstwy humusu
Roboty związane ze zdejmowaniem warstwy humusu obejmują zdjęcie warstwy humusu o grubości
około 10 cm przy użyciu średniego sprzętu budowlanego typu koparko – ładowarka lub spycharka
kołowa lub gąsienicowa celem jego ponownego wykorzystania. Powstały urobek należy złożyć
w regularne pryzmy do wysokości 2 m w obrębie tej samej działki w miejscu nie kolidującym
z dalszymi pracami oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie składowanego humusu.
Humus może być wykorzystany do warstwy wegetacyjnej jako ziemia kompostowa (po akceptacji
przez Inżyniera /Kierownika projektu)
5.4. Wstępne niwelowanie terenu
Roboty związane ze wstępnym niwelowaniem obejmują wyrównanie całego terenu pod projektowane
boisko do jednolitego poziomu.
Polegać ma to na przemieszczaniu mas podłoża w celu uzyskania równej powierzchni. W przypadku
nawożenia warstw ziemi należy je rozkładać stopniowo i zagęszczać przy użyciu walca.
Roboty te prowadzić należy przy użyciu sprzętu analogicznego do tego użytego w poprzednich
etapach prac przy równoczesnej kontroli uzyskiwanego poziomu gruntu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania po wykonaniu do robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności zdjęcia warstwy darni oraz zdjęcia
i sposobu składowania humusu, a także pomiarze uzyskanego po niwelowaniu terenu poziomu gruntu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstw darni i humusu jest 1 m3 (metr
sześcienny), natomiast w robotach niwelacyjnych 1m2 (metr kwadratowy).
Jednostką obmiarową robót związanych z usuwaniem odpadów stałych jest 1 m3 (metr sześcienny).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie grubości zdejmowanych
warstw oraz stopnia ewentualnego zanieczyszczenia pryzmowanego humusu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
- zdjęcie warstwy darni o grubości 5 cm,
- zdjęcie warstwy humusu o grubości 10 cm,
- spryzmowanie pozyskanego humusu w obrębie tej samej działki,
- wywiezienie darni na składowisko Wykonawcy,
- wstępne zniwelowanie terenu,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
2. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232)
3. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.. (tj. Dz.U.z 2013 r., poz. 21 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)

24

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Z - 02.00.
WYKONANIE SYSTEMU DRENAŻU POD BOISKO

25

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

26

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem systemu drenażu pod boisko
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej
(OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem systemu drenażu oraz wyrównaniem terenu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami polskimi normami
i z definicjami podanymi OST Z-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Z-00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Elementy systemu drenażu
System drenażu zbudowany jest z następujących elementów:
- rura drenarska PCV-U z filtrem syntetycznym Ø 80(71) mm,
- złączki drenarskie (trójniki, kolana)
- rura zbiorcza PCV-U Ø 160 (113) mm,
- studzienki rewizyjne (kontrolne) Ø 425 mm
2.3. Warstwa filtracyjna
Do obsypania ułożonych w wykopach elementów systemu drenażu należy użyć kruszywa płukanego
o frakcji 8-16 mm.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonaniem systemu drenażu powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparko – ładowarki,
- koparki o szerokości łyżki 40 cm,
- samochody ciężarowe i półciężarowe samowyładowcze
- drobny sprzęt montażowy do robót hydraulicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
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4.2. Transport materiałów do wykonania systemu drenażu
Materiały niezbędne do wykonania systemu drenażu należy przewozić w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonywanie wykopów
Roboty te polegają na precyzyjnym wytyczeniu przebiegu poszczególnych liniowych elementów
systemu drenażu (rur drenarskich - sączków), a następnie starannym wykonaniu wykopów
o szerokości 0,4 m oraz głębokości 0,75-1,00 m – dla potrzeb zachowania odpowiednich spadków rur
drenarskich. Powstały w wyniku wykonywania wykopów urobek ziemny należy układać równolegle do
powstałych rowów.
Roboty związane z wykopami powinny być przeprowadzone przy użyciu średniego sprzętu do robót
ziemno-budowlanych, wymienionego w pkt. 3.2., np. koparki lub koparko – ładowarki, po uprzednim
wytyczeniu pod nadzorem Inżyniera/Kierownika projektu.
5.3. Rozkładanie rur drenarskich (sączków)
Dolną warstwę wypełnienia wykopów, gdzie umiejscowione będą rury drenarskie, stanowić ma
warstwa filtrująca z kruszywa płukanego o frakcji 8-16 mm. Po wypełnieniu dna wykopów warstwą
o gr. ok. 10 cm, należy rozkładać rury drenarskie, zachowując spadek 0,5-1%. Pozostała część
wykopu powinna być wypełniona ziemią o strukturze przepuszczalnej pochodzącej w wykonywania
wykopów. Grubość tej warstwy powinna wynosić ok. 30 cm.
Roboty te należy wykonywać ręcznie przy stałym kontrolowaniu uzyskiwanych spadków i pod
nadzorem Inżyniera/Kierownika projektu.
5.4. Montaż studni rewizyjnych
Woda pochodząca z odwadniania terenu odprowadzona będzie do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej. Rozmieszczenie elementów drenażu oraz spadki wykonać zgodnie z rysunkami projektu
i według wskazań i poleceń Inżyniera/Kierownika projektu. Przy montażu poszczególnych elementów
studni i ich podłączenia stosować się należy ponadto do zaleceń producentów tych urządzeń.
5.5. Niwelowanie terenu po zakończeniu montażu systemu drenażu
Po zakończeniu robót związanych z montażem systemu drenażu należy starannie zasypać wykopy,
zagęszczając delikatnie poszczególne warstwy, a następnie cały teren zniwelować, przygotowując go
tym samym do kolejnego etapu prac, jakimi jest rozścielanie humusu pod trawnik. Prace te
przeprowadzić należy przy użyciu średniego sprzętu do robót ziemno-budowlanych, wymienionego
w pkt. 3.2., np. równiarki, spycharki lub koparko – ładowarki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania systemu drenażu
Kontrola jakości wykonanych robót polega na przeprowadzeniu pomiarów (lokalizacja, spadek) oraz
wizualnej ocenie efektów wykonanych robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
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- dla wykonania wykopów i ich zasypania – m3 (metr sześcienny)
- dla rozłożenia rur - m (metr bieżący),
- dla rozłożenia warstwy filtracyjnej – m2 (metr kwadratowy)
- dla niwelowania podłoża pod nawierzchnię boiska – ha (hektar).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera/Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Roboty zanikające i ulegające zakryciu, tj. wykopy podlegają odbiorowi częściowemu przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania systemu drenażu obejmuje:
- wykonanie wykopów zgodnie z dokumentacją projektową,
- rozłożenie sączków i wypełnienie wykopów warstwą filtracyjną,
- wypełnienie pozostałej części wykopów i jej zagęszczenie,
- wykonanie odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej rurą PCV,
- montaż studni ślepej i rewizyjnej,
- zniwelowanie i uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię boiska.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej
(OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię boiska z trawy naturalnej sianej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (warstwa odsączająca) – jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska.
1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu
w optymalnej wilgotności kruszywa.
1.4.3 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami polskimi normami
i z definicjami podanymi OST Z-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Z-00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.
Wszystkie zastosowane materiały do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i Projektu budowlanego.
2.2. Rodzaj materiału
Właściwym materiałem do wykonania podbudowy pod warstwę wegetacyjną dla nawierzchni z trawy
naturalnej powinno być kruszywo mineralne o frakcji podanej w projekcie. Kruszywo powinno być
jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszki gliny.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych z kruszyw do warstwy podbudowy
Wymagania wobec mieszanek
niezwiązanych dla kategorii ruchu
Rozdział
KR1-KR2 przeznaczonych na
w PN-EN
Właściwości
podbudowę:
13285
pomocniczą
zasadniczą
4.3.1
Uziarnienie mieszanki
0/31,5
Maksymalna zawartość pyłów:
4.3.2
UF12
UF9
kategoria UF
4.3.2
Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF
LFNR
4.3.3
Zawartość nadziarna: kategoria OC
OC90
4.4.1
Wymagania wobec uziarnienia
Rys. 1
Rys. 2
Wymagania
wobec
jednorodności
uziarnienia poszczególnych partii –
4.4.2
Tablica 2
porównanie
z
deklarowaną
przez
producenta wartością (S)
4.4.2
Wymagania
wobec
jednorodności
Tablica 3
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Odniesienie
do tablicy w
PN-EN
13285
Tabl. 4
Tabl. 2
Tabl. 3
Tabl. 4 i 6
Tabl. 5 i 6
Tabl. 7
Tabl. 8

4.5

4.5

uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice
w przesiewach
Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy
SE **), co najmniej
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PNEN 1097-1, kategoria MDE
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria MDE
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1367-1
Wskaźnik CBR po zagęszczeniu do
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu
w wodzie 96 h, co najmniej
Wodoprzepuszczalność mieszanki w
warstwie odsączającej po zagęszczeniu wg
metody
Proctora
do
wskaźnika
zagęszczenia IS=1,0; współczynnik filtracji
k co najmniej cm/s
Zawartość
wody
w
mieszance
zagęszczanej, % (m/m) wilgotności
optymalnej wg metody
Proctora

40

45

----

LA40

LA35

----

Deklarowana

----

Deklarowana

F7

F4

----

>60

>80

----

Brak wymagań

----

Brak
wymagań

80-100

----

80-100

Większość substancji niebezpiecznych określonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
występuje w źródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
Inne cechy środowiskowe
sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów
*) – Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora wg PN-EN 13286-2.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania projektowanych robót, np.:
- koparko – ładowarki,
- walce,
- samochody ciężarowe i półciężarowe samowyładowcze.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania podbudowy
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w
zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.
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Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa
i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości
kruszywa;
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót;
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;
- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej
ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:
a) nazwę i adres producenta;
b) datę i numer kolejnych badań;
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilość kruszywa;
e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań.
4.3. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to Wykonawca robót
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi
materiałami kamiennymi.
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi
Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podbudowy należy wykonywać pomiary geodezyjne
związane z:
- niwelacją kontrolną robót ziemnych;
- wyznaczeniem osi;
- ustawieniem łat wysokościowych i reperów pomocniczych;
- wyznaczeniem krawędzi i załamań.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzętem przy
zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej
szerokości. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg
wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.
Wszystkie warstwy po wykonaniu zagęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowa
musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa
powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością
sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja
na łacie czterometrowej do 6mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do wykonania podbudowy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.
6.3. Kontrola jakości podbudowy
Kontrola jakości podbudowy w trakcie wykonywania robót to:
- kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa;
- wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17;
- kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy;
- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy;
- kontrola szerokości podbudowy;
- kontrola rzędnych wysokościowych;
- kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m, dopuszczalne
odchyłki spadku +/-0,5%;
- kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co
10m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12 mm.
6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i jego
zgodności z wymaganiami ST na podstawie:
- rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta najmniej raz w roku i przy każdej zmianie
położenia złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru;
- rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa;
- rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy dotyczących
reaktywności alkalicznej;
- atestu (zaświadczenia o jakości);
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa;
- dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia
przez Inżyniera/Kierownika projektu wątpliwości co do jakości kruszywa.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera/Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Roboty zanikające i ulegające zakryciu, podlegają odbiorowi częściowemu przez Inżyniera/Kierownika
projektu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robót;
- wykonanie podbudowy;
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez
Inżyniera/Kierownika projektu;
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir
i mieszanka
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
11. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej pod boisko oraz jej
pielęgnacją.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej
(OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem nawierzchni trawiastej oraz jej pielęgnacją.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych
1.4.2. Warstwa wegetacyjna – mieszanka piaskowo-ziemna o następującym składzie: piasek drobny
frakcji 0,5-0,6mm 65%, ziemia kompostowa 20%, torf ogrodniczy 15%
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami polskimi
normami i z definicjami podanymi OST Z-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Z-00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Humus
Humus, który został uprzednio zdjęty i zmagazynowany na pryzmach po ocenie i akceptacji przez
Inżyniera /Kierownika projektu może być użyty do przygotowania warstwy wegetacyjnej.
Humus powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych, powinien być wilgotny i pozbawiony
kamieni oraz wolny od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że
humus (ziemia urodzajna) odpowiada następującym kryteriom:
a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) kwasowość pH ³ 5,5.
2.3. Warstwa wegetacyjna
Warstwę wegetacyjną należy przygotować jako mieszankę piaskowo-ziemną o składzie: piasek drobny
frakcji 0,5-0,6mm 65%, ziemia kompostowa 20%, torf ogrodniczy 15%. Piasek zwykły wg PN-B-11111.
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
W przypadku omawianej nawierzchni trawnikowej niezbędne jest zastosowanie mieszanki tzw.
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sportowej, przeznaczonej do intensywniejszego użytkowania i odpornej na deptanie i zgniatanie źdźbeł
traw.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,
fosforu, potasu – N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania trawnika
Wykonawca przystępujący do wykonania trawnika powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału do zakładania trawników,
- drobnego sprzętu ogrodniczego,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni z trawy naturalnej
Materiały do wykonania nawierzchni z trawy naturalnej należy dostarczyć transportem samochodowym
w warunkach zabezpieczających ją przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz mieszaniem się ze
sobą i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiały które nie są prosto ze środków transportowych wbudowywane na miejscu ich przeznaczenia
powinny być składowane w regularnych pryzmach, w warunkach uniemożliwiających ich
zanieczyszczenie i nadmierne zawilgocenie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonanie i pielęgnacja trawników
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Na przygotowanym podłożu gruntowym, wyrównanym, z wykonaną zgodnie z projektem warstwą
odsączającą należy rozłożyć przygotowaną mechanicznie lub ręcznie warstwę wegetacyjną. Składniki
mieszanki powinny być równomiernie wymieszane, rozłożone na całej powierzchni boiska. Warstwa
o takiej grubości, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła grubość 15 cm. PH mieszanki powinno wynosić
około 6. Przed zasianiem trawy warstwa wegetacyjna musi być starannie spulchniona oraz dobrze
oczyszczona z chwastów. Powinna też zawierać dostateczną ilość wilgoci. Wykonawca powinien
okazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu opakowania trawy z zaznaczonym terminem przydatności
do siewu oraz z oznaczeniem przydatności na intensywnie użytkowane nawierzchnie sportowe.
5.2.2. Obsianie trawą
Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastej
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana, bez kamieni i zanieczyszczeń
obrzeże trawnikowe powinno znajdować się 2 do 3 cm nad powierzchnią warstwy
wegetacyjnej,
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przed siewem nasion trawy ziemię 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
nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 do 4 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
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 zgodnie z dokumentacją lub inna o podobnym składzie.
5.2.3. Pielęgnacja trawników
Trawnik świeżo założony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien być stale wilgotny –
przesuszenie nawet tylko do głębokości 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzały trawnik należy podlewać
gdy gleba jest wyschnięta do głębokości 3 cm. Lepsze efekty daje obfite a częste, podlewanie, rano
lub najlepiej wieczorem. Na dojrzałym trawniku mniej szkód wyrządzi okresowe przesuszenie niż stałe
zalewanie darni.
Nawożenie
Powinno być kompleksowe i odpowiadać faktycznym potrzebom roślin i dlatego też powinno być
poprzedzone analizą podłoża. Najczęściej zabieg ten przeprowadza się trzykrotnie w ciągu sezonu
(marzec, czerwiec, sierpień) nawozami o długim okresie działania przy zachowaniu odczynu gleby pH
5,5 do 6,5.
Koszenie
Pierwsze koszenie. Powinno odbywać się gdy większość liści traw osiągnie 7-10 cm, (ok. 3-5 tyg. od
wschodu nasion). Koszenie należy wykonać na wys. 5-7 cm, jednocześnie zbierając skoszoną trawę.
Zabieg ten należy wykonywać wyłącznie kosiarkami bębnowymi (wrzecionowymi) zbierającymi pokos
z minimalną ilością siedmiu noży tnących na wrzecionie. Niedopuszczalne jest stosowanie innego typu
kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych.
Wysokość koszenia
Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 3 do 4,5 cm, a w okresach suszy i zimą 3,5 do
5 cm, (zależy od intensywności użytkowania, wilgotności, rodzaju gruntu). Nie należy dopuszczać aby
trawa osiągnęła wysokość większą niż 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania
kłosów. Koszenie nie krócej niż na połowę wysokości tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po każdorazowym
koszeniu zaleca się podlanie trawnika.
Częstotliwość
Prawidłowe nawożenie oraz podlewanie powinno spowodować, że trawnik sportowy kosi się średnio
dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywać się wyłącznie, gdy jest ona sucha
(brak rosy) zawsze ostrym narzędziem. Zabieg ten należy wykonywać prostopadle tzn. na krzyż.
Napowietrzanie
Aeracja ma za zadanie poprawienie właściwości fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz usunięcie
obumarłych części roślin. Zabieg konieczny szczególnie wiosną (marzec). Napowietrzanie konieczne
jest przed wykonaniem piaskowania.
Piaskowanie
Zabieg ten ma za zadanie zwiększenie przepuszczalności wierzchniej warstwy gleby oraz usunięcie
drobnych nierówności. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zużycie na 100
m2 kształtuje się od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.
Wałowanie
Wałowanie poprawia właściwości fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nierówności gruntu. Wagę wału
dobieramy biorąc pod uwagę wilgotność i rodzaj podłoża (jego przepuszczalność), oraz grubość darni.
Zabieg ten wykonywać należy wiosną, dociskając kępy trawy wysadzone przez mróz. Tak jak
i koszenie, wałowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyż).
Usuwanie lokalnych uszkodzeń
Intensywna eksploatacja powoduje częste i nieuniknione uszkodzenia darni. Lokalne uszkodzenia
najszybciej można likwidować stosując fragmenty darni (z poletek pomocniczych) o jednakowym składzie
gatunkowym jak darń boiska. Równie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem
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wgłębnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do kiełkowania wschodzi) i mało
czasochłonny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Można także uzupełnić ubytki darni mieszanką nasion
traw o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska, zmieszaną z ziemią liściową, torfem i piaskiem
w stosunku objętościowym jak 1:3; 1:2. Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się
uszkodzenia ponieważ w miejsce to natychmiast wejdzie roślinność konkurencyjna.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- ilości ziemi urodzajnej,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
Kontrola robót przy odbiorze pogwarancyjnym trawników dotyczy:
- sprawdzenie wymiarów i równości płyty
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera/Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze; oczyszczenie terenu, rozścielenie warstwy humusu oraz ziemi
kompostowej
- oraz ich uprawienie,
- zakładanie trawników,
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-G-98011
2. BN-73/0522-01
3. PN-R-65023:1999

Torf rolniczy
Kompost fekaliowo –torfowy
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Z - 05.00.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE BOISKA
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem wyposażenia dodatkowego boiska.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej
(OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i montażem wyposażenia dodatkowego boiska i obejmują:
- montaż bramek do gry w piłkę nożną.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, OST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Z-00.00.
„Wymagania ogólne" pkt 2.
2.4. Bramki do gry w piłkę nożną
- gotowe elementy metalowe (rury, profile, pręty) lakierowane proszkowo;
- metalowe elementy łączące;
- siatka z tworzywa syntetycznego;
- beton klasy C16/20,
Zastosowane urządzenia muszą spełniać odpowiednie normy dotyczące bezpieczeństwa i jakości oraz
posiadać wymagane przepisami atesty.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót wykonawczo - montażowych
Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem elementów wyposażenia dodatkowego
może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika
projektu:
- samochody ciężarowe,
- samochody dostawcze,
- sprzęt do montażu zalecany przez producenta elementów gotowych,
- sprzęt do robót budowlano - ślusarskich.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport elementów wyposażenia dodatkowego
Elementy wyposażenia dodatkowego należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Montaż bramek do gry w piłkę nożną
Gotowe bramki stałe należy montować na fundamencie betonowym klasy C16/20 według zaleceń
producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót wykonawczo - montażowych
Kontroli jakości robót podlegają:
- jakość użytych materiałów,
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz z poleceniami Inżyniera /Kierownika
projektu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem i montażem elementów wyposażenia
dodatkowego boiska jest - 1 szt. (sztuka) lub 1 kpl (komplet).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- montaż bramek do gry w piłkę nożną,
- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
1. PN-EN 749:2001
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251

Sprzęt boiskowy – Bramki do piłki nożnej – Wymagania funkcjonalności
i bezpieczeństwa oraz metody badań.
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Z - 06.00.
OGRODZENIE BOISKA I PIŁKOCHWYTY
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia boiska oraz piłkochwytów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej
(OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i montażem:
- ogrodzenia boiska wys. 6,00 m,
- piłkochwytów.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, OST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Z-00.00.
„Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Ogrodzenie
- słupy – rury stalowe Ø 76x3; Ø 60x2, malowane proszkowo,
- siatka pleciona z drutu ocynkowanego o rub. 3,5mm powlekana PVC, o oczkach 30 lub 40 mm,
- drut naciągowy stalowy Ø min. 3 mm,
- metalowe elementy łączące (śruby, uchwyty, itp.),
- zaślepki na słupki z tworzywa sztucznego,
- metalowe brama i furtki - systemowe,
- fundamenty betonowe punktowe z betony klasy C16/20.
2.3. Piłkochwyty
- kształtowniki zamknięte 80x80, stalowe ocynkowane, malowane proszkowo,
- siatka PP 5 mm, o oczkach 8x8 cm, grubość sznurka 5 mm,
- drut naciągowy stalowy Ø min. 3 mm,
- metalowe elementy łączące (śruby, uchwyty, itp.),
- zaślepki na słupki z tworzywa sztucznego,
- fundamenty betonowe punktowe z betony klasy C16/20.
2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowych
- Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
- Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.
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Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być C16/20
lub zgodna ze wskazaniami Inżyniera/Kierownika projektu.
Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2].
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać
wymagania PN-B-19701
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/673-8.
Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania PN-B-06712.
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inżyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót wykonawczo - montażowych
Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem elementów wyposażenia dodatkowego
może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika
projektu:
- samochody ciężarowe,
- samochody dostawcze,
- sprzęt do montażu zalecany przez producenta elementów gotowych,
- sprzęt do robót budowlano - ślusarskich.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport elementów
Elementy wyposażenia dodatkowego należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonanie ogrodzenia oraz piłkochwytów - zgodnie z dokumentacją projektową.
Wszystkie elementy metalowe muszą być wykończone w sposób staranny, pozbawiający je ostrych
krawędzi oraz zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi poprzez malowanie proszkowe.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót wykonawczo - montażowych
Kontroli jakości robót podlegają:
- jakość użytych materiałów,
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz z poleceniami Inżyniera /Kierownika
projektu,
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prawidłowość wykonania fundamentów punktowych,
poprawność ustawienia słupków ogrodzenia,
prawidłowość naciągnięcia siatki,
poprawność wykonania bram i furtek,
atesty, zaświadczenia potwierdzające jakość użytych materiałów oraz dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem i montażem elementów wyposażenia
dodatkowego boiska jest:
- dla ogrodzenia i piłkochwytów - 1 mb (metr bieżący).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów
pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi
z technologii robót z kosztami zakupu;
- wartość pracy sprzętu z narzutami;
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT);
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- ustawienie i rozebranie rusztowań;
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające,
oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te zostaną szczegółowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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Normy:
1. PN-EN 749:2001
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701

7. PN-B-32250
8. PN-H-74219
9. PN-H-74220
10. PN-H-84020
11. PN-H-84023-07
12. PN-M-69775

Sprzęt boiskowy – Bramki do piłki nożnej – Wymagania funkcjonalności
i bezpieczeństwa oraz metody badań.
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych

UWAGA OGÓLNA
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów
i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia
odpowiedniego standardu wykonania.
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie
obniżających tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą
zwiększenia kosztów inwestycji ani zmienić idei projektu. Wykonawca może uzyskać
akceptację rozwiązań zamiennych przez projektanta, jednak musi to być poprzedzone
pozytywną opinią Inżyniera/Kierownika projektu.
Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta. Jeżeli
zastosowane rozwiązania zamienne wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie
tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
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