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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU 

 
1. WSTEP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, 
zlokalizowanego w Płocku przy ul. Borowickiej 23, na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 2031/1, 
2031/2 i 2032/9.  
Zakres robót związanych z modernizacją, będzie polegał na przesunięciu oraz nieznacznej zmianie wymiarów 
płyty głównej boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej oraz wykonanie robót towarzyszących, niezbędnych do 
rozgrywania meczów, takich jak: budowa parkingu, chodnika oraz oświetlenia ciągu pieszego, montaż 
ogrodzenia. 
Boisko będzie wyposażone w system automatycznego nawadniania. 
W ramach przebudowy zostaną również wymienione bramki, zamontowane nowe wiaty dla zawodników oraz 
„piłkochwyty” za bramkami.  
Przebudowa boiska będzie polegał na usunięciu istniejących warstw podbudowy boiska a następnie wykonaniu 
nowych warstw wraz z warstwą wegetacyjną, zgodnie z projektem budowlanym.  
Projektowany zakres prac ma na celu polepszenie warunków gry oraz zmniejszenie pracochłonności pielęgnacji 
murawy. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie 
z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
Szczegółowy zakres robót dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z projektem budowlanym. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na 
podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla 
wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub 
zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią 
się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 
Budowa  - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa 
obiektu budowlanego; 
Budowla  - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 
Certyfikacja wyrobów  – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony 
wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
Certyfikat na znak bezpiecze ństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 
przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, 
używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i 
środowiska. 
Certyfikat zgodno ści – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane wyroby, 
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami 
prawnymi. 
Deklaracja zgodno ści – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są zgodne z określoną Polską Normą, 
aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z załączonym 
(zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, rysunki i opisy 
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wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik 
budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, książkę obmiarów, 
protokołów odbiorów częściowych i końcowych. 
Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt 
budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierającymi 
określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych. 
Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Dziennik budowy  – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez właściwy 
organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, które 
będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i 
dokumentacji budowy.  
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonania 
robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie 
osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada 
kierownik budowy.   
Dziennik monta żu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do zapisów czynności 
związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu z gotowych 
(prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 
Inwestor/Zamawiaj ący – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych; podejmująca budowę i będąca 
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora 
należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o 
zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na 
pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne 
świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.    
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do jego 
reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Do podstawowych 
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
� reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i 

pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
� sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie; 

� sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
� uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 
przekazywanie ich do użytkowania; 

� potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, 
kontrolowanie rozliczeń budowy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
� wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

� żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę. 

Kierownik budowy (lub kierownik robót)  – jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy 
(lub wykonywania robót budowlanych). 
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy (zgodnie z art. 22 ustawy „Prawo budowlane”) należy: 
� protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się 

na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

� prowadzenie dokumentacji budowy; 
� zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu 

budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

� koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
 przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub 

ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, 
 przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych 

etapów; 
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� koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3 ustawy „Prawo 
budowlane”, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

� wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, wyżej cytowanej 
ustawy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót 
budowlanych; 

� podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym; 
� wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 
� zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z 

powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 
� realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
� zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu 
budowlanego do odbioru; 

� przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
� zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie 

w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. ustawy „Prawo budowlane”. 

Ponadto Kierownik budowy ma prawo: 
� występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 
� ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 
Ksi ążka obmiaru robót  – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 
budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów rzeczowo-
ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych 
oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru 
dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub sam inwestor. 
Nadzór budowlany  – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 

- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót 
budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 
- kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.   

Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

Obmiar robót  – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany w odniesieniu do 
wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki 
obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów  i potwierdzone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej przez: 

� racjonalne kształtowanie środowiska, 
� racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
� przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenia, 

uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych, 
� przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

Odbiór cz ęściowy  (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 
Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany, jako odbiór „końcowy”.  
Odbiór gotowego obiektu budowlanego  – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, 
polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez osobę o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do 
dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu 
stwierdzonych wad i usterek, z podziałem na: 

� wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 
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� zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia wartości danych 
robót, 

� wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi.  
Osoby pełni ące funkcje techniczne w budownictwie  – osoby mające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny zjawisk technicznych lub 
samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w 
szczególności działalność obejmującą: 

� projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru 
autorskiego, 

� kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 
� kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną 

wytwarzania tych elementów, 
� wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
� sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 
� wykonywanie nadzoru budowlanego, 
� rzeczoznawstwo budowlane. 

Polskie Normy  – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające metody i 
sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych 
parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych.  
Przedmiar robót  – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru.  
Roboty budowlane  - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego; 
Tablica informacyjna  – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi publicznej, 
powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, 
wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego 
nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy.  
Teren budowy  – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia budowlane  - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 
Usterki  – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku realizacji 
budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem 
protokołu odbioru. 
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi nieprawidłowości 
fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub 
użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.  
Wykonawca  - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
Wyrób budowlany  - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową; 
Znak bezpiecze ństwa  – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, potwierdzający, 
że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia,  
 
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, w tym niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
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1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3 Zgodno ść robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub 
SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do 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, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm, dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 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. 
 

1.5.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników 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. 
 

1.5.8 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
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przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.9 Bezpiecze ństwo 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 niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mie jscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane 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 Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 

2.3 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

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, programie zapewnienia, jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące 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 będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. W YKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 

6.1 Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 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), 
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− sposób oraz formie gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 
− 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, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 

6.2 Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 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 i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będę pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
− posiadają deklaracje 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. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, zobowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie bedzie dokonywany obmiar robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 

9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332) 
� Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072) 

� Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129) 

� Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003  Nr 47, poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844) 
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� Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, 
poz. 1263) 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881) 
� Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOŻA – CPV – 45233140-2 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego pod nową 
nawierzchnię boiska oraz nawierzchni utwardzonych.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w pt.1.1  

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi  
- profilowanie i zagęszczanie podłoża  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
� równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny, 

� koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
� walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie 
technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokościowy. Wszelkie 
odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. 



 
 

 
15 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta    

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż 10m. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn w przypadku robót 
o małym zakresie.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonego w dokumentacji projektowej. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%. 
Wymagany stopień zagęszczenia podbudowy powinien wynosić IS=0,96. 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCIOWA ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie zgodno ści istniej ących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacj ą projektow ą 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z 
rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania 
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta 
konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania 
projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.3. Równo ść profilowanego podło ża 

Nierówności poprzeczne i podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04[4]. Nierówności nie mogą przekraczać 2cm. 
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6.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

6.5. Rzędne wysoko ściowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1cm, -2cm. 

6.6. Zagęszczenie profilowanego podło ża 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy od podanego w 
dokumentacji projektowej. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
Prawidłowość usunięcia gruntów słabonośnych oraz zagęszczenia nasypu piaszczystego powinien dokonać 
uprawniony geolog. 

6.7. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanym profilowanym podło żem 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w SST i 
dokumentacji budowlanej powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ewentualne rozplantowanie, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i wywóz, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

NAWIERZCHNIA BOISKA - CPV 45112710-5 
 
1. Wstęp 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna”. 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale, dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 
trawy. 
Określenia podstawowe: 
� Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
� Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roślin. 
� Trawa - Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia jej 

zawilgocenia.   Najlepiej nadają się do tego specjalne gatunki traw, mające gęste i drobne korzonki.  
 
2.  Materiały 

 
2.1. Warstwa wegetacyjna  
 
Przygotowanie właściwej warstwy nośnej boiska o miąższości 15cm.Do tego celu należy użyć: 

- Rodzimy humus w ilości 473m³, co stanowi 35% objętości, 
- Piasek płukany o granulacji 0,5-2,0mm w ilości 675m³, co stanowi 50% objętości 
- Kwaśny torf (pH 3,5-4,5) w ilości 202m³, co stanowi 15% objętości 

 
2.2. Trawa sportowa z siewu 
 
Zasiew perforacyjny nasion traw w ilości 25g/m², mieszanką sportową, dedykowaną do użytkowania intensywnego o 
składzie: 60% Wiechlina Łąkowa, 40% Życica Trwała. 
Mieszanka w swoim składzie powinna zawierać minimum 4 odmiany Wiechliny Łąkowej oraz min. 3 odmiany Życicy 
Trwałej. 
Zamawiaj ący nie dopuszcza innego składu gatunkowego oraz odm ianowego mieszanki nasion. 

 

3. Sprzęt wymagany do zało żenia i piel ęgnacji trawnika  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Niniejszy wykaz niezbędnego sprzętu ma na celu zapewnienie właściwej jakości wykonania robót. 
Aby móc przystąpić do robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem do wykonania i pielęgnacji 
boisk sportowych o nawierzchni z trawy naturalnej: spycharka z niwelatorem laserowym, równiarka laserowa, walec, 
ciągnik, siewnik do trawy, wertykulator wielkopowierzchniowy, glebogryzarka, kosiarka wrzecionowa, ładowarka, 
frezarka i wycinarka darni. 

4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna”- pkt. 
2.1.4. 

5) Wykonanie robót 
 
a) Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna”. 
 
b) Wykonanie warstw pod traw ę naturaln ą z siewu. 
 
Wymagania: 
Zadaniem wykonawcy przed wbudowaniem materiału jest przedstawienie Inwestorowi wyników badań z analizy 
chemicznej oraz granulometrycznej. Wierzchnia warstwa gleby powinna charakteryzować się odczynem pH 6,0-7,2, 
mierzonego w H2O. Krzywa uziarnienia winna być zgodna z zaleceniami normy DIN 18035-4, a zawartość substancji 
organicznej powinna wynosić 1-3%. Ciężar objętościowy 1,35-1,5kg/l. Nową mieszankę humusu w ilości 1350m³ 
należy poddać mechanicznemu przesianiu sitem bębnowym o oczku max 20x20mm. Nowo przygotowana warstwa 
wegetacyjna powinna się charakteryzować przepuszczalnością dla wody opadowej w ilości 60-90mm słupa wody 
/godz./m². 
Wykonanie robót: 

� Laserowe ułożenie nowej warstwy nośnej wraz z nadaniem spadków poprzecznych wynoszących 0,5%. 
� Mechaniczne zagęszczenie nowo wbudowanej warstwy, 
� Przedsiewne zasilenie gleby nawozem zbilansowanym NPK w ilości 25-45g/m² w zależności od otrzymanych 

wyników badań z analizy chemicznej nowej warstwy wegetacyjnej. 
� Zasiew perforacyjny nasion traw w ilości 25g/m², mieszanką sportową, dedykowaną do użytkowania 

intensywnego o składzie: 60% Wiechlina Łąkowa, 40% Życica Trwała. 
Mieszanka w swoim składzie powinna zawierać minimum 4 odmiany Wiechliny Łąkowej oraz min. 3 odmiany 
Życicy Trwałej. 
Zamawiaj ący nie dopuszcza innego składu gatunkowego oraz odm ianowego mieszanki nasion. 
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Pielęgnacja powykonawcza murawy: 
Na Wykonawcy przez okres 4 miesięcy od momentu zasiewu nasion traw spoczywa obowiązek pielęgnacji nowej 
murawy.   
W okresie pielęgnacji należy wykonać min: 
- Aeracja systemu korzeniowego na głębokość 15cm – 2 razy 
- Piaskowanie kruszywem płukanym o granulacji 0,5-2,0mm w ilości 40ton – 1 raz 
- Wykonanie oprysków dolistnych (Herbicyd, Fungicyd, Stymulator wzrosu) – 3 razy 

Przed aplikowaniem nawozów należy przygotować harmonogramu nawożenia mineralnego i na jego podstawie 
aplikować nawozy. 

 
Uwagi: 
Wymiary, rzędne i lokalizacja wg planu sytuacyjnego oraz zgodnie ze schematem boiska piłkarskiego.  
Wymagany stopień zagęszczenia podbudowy powinien wynosić IS=0,96. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod nawierzchnie boisk wymagany jest nadzór geologiczny. 
Grunt (podglebie) przeznaczony pod budowę naturalnej nawierzchni trawiastej nie wymaga instalacji systemu 
drenarskiego płyty boiska. Po dokonaniu odwiertów na głębokość 1m, stwierdzono zaleganie piasków średnich, które 
gwarantują odpływ nadmiaru wody w ilości min. 250mm/godz./m². 
Wykonawca nawierzchni zobowiązany jest do wykonania na boiskach linii o szerokości 10cm, zgodnie z wybraną 
technologią. Kolor linii biały. Linie na płycie głównej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi przez 
IFAB.  
 
Wykonanie profilowania 
Odchylenie od płaszczyzny nie powinno przekraczać 3cm poniżej 4 metrowej listwy.  
Ponadto dopuszcza się pozostawienie śladów po jeździe pojazdów budowlanych do 10mm. 
Przy budowie istniejących wcześniej warstw nie powinny zostać naruszony wykonany profil, aby grubość 
poszczególnych warstw utrzymać na jednakowym poziomie.  
Ma to znaczenie, ponieważ w przypadku zmiany grubości warstw zmieniają się ich cechy, a tym samym może wystąpić 
różna chłonność, przepuszczalność wody i wzrost traw. Ponieważ przy budowie boisk sportowych kładzie się nacisk na 
wysoki poziom dokładnego profilowania, konieczne jest używanie dokładnych urządzeń pomiarowych i staranne 
wykonywanie prac.  
 
Warstwa wegetacyjna 
Warstwa ta nie może zwierać żadnych substancji szkodliwych dla roślin. Zadaniem wykonawcy przed wbudowaniem 
materiału jest przedstawienie Inwestorowi wyników badań z analizy chemicznej oraz granulometrycznej. Wierzchnia 
warstwa gleby powinna charakteryzować się odczynem pH 6,0-7,2, mierzonego w H2O. Krzywa uziarnienia winna być 
zgodna z zaleceniami normy DIN 18035-4, a zawartość substancji organicznej powinna wynosić 1-3%. Ciężar 
objętościowy 1,35-1,5kg/l. Nową mieszankę humusu w ilości 1350m³ należy poddać mechanicznemu przesianiu sitem 
bębnowym o oczku max 20x20mm. Nowo przygotowana warstwa wegetacyjna powinna się charakteryzować 
przepuszczalnością dla wody opadowej w ilości 60-90mm słupa wody /godz./m². 
Używając kompostu lub torfu, należy zwrócić uwagę, aby przeszedł kontrole jakości i był dobrze sfermentowany, 
inaczej mogą wystąpić problemy wzrostowe trawy. Jeśli udział substancji organicznych jest większy, może obniżyć się 
znacznie przepuszczalność. 
Podczas mieszania poszczególnych komponentów należy zwrócić uwagę na to, aby powstała niejednorodna 
mieszanka. Jeśli składniki wierzchniej warstwy gleby zostaną zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pył, 
powstaje zbyt jednolita mieszanka, przyjmująca formę zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim 
przypadku ulega zakłóceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej użyć agregatu uprawowego np. 
glebogryzarki przeciwbieżnej (przesiewnej) lub przygotować mieszankę poza terenem, a następnie rozsypać.  
Podłoże powinno być przygotowane i mieścić się w krzywej uziarnienia.  
Dzięki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjne j funkcjonalność niżej leżących warstw nie ulega zakłóceniu. 
 
Pielęgnacja trawnika 
Wykonawca przez okres 4 miesięcy musi pielęgnować murawę.               
W okresie pielęgnacji należy wykonać min: 
- Aeracja systemu korzeniowego na głębokość 15cm – 2 razy 
- Piaskowanie kruszywem płukanym o granulacji 0,5-2,0mm w ilości 40ton – 1 raz 
- Wykonanie oprysków dolistnych (Herbicyd, Fungicyd, Stymulator wzrosu) – 3 razy 

Przed aplikowaniem nawozów należy przygotować harmonogramu nawożenia mineralnego i na jego podstawie 
aplikować nawozy. 

Częstotliwość i określenie ilości zroszeń musi być dopasowane do miejscowego klimatu i warunków pogodowych.  
Trawa powinna zostać skoszona przy wysokości 6 - 8cm. Pozostawiona wysokość nie powinna być niższa niż ok. 4cm. 
Użyte urządzenia nie mogą zostawiać śladów jeżdżenia. Można to osiągnąć przy koszeniu w czasie suchej pogody. 
Koszenie przy wilgotnej aurze jest błędem pielęgnacji. Zaleca się zebranie skoszonej trawy. Koszenie trawników w 
czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość 
koszenia zależy od użytego gatunku traw. 
Gdy trawa jest już dostatecznie ukorzeniona, powinna zostać napowietrzona i piaskowana, aby poprawić jej 
przepuszczalność wody i napowietrzenie w obrębie korzeni. 
Przyjęcie w użytkowanie można rozpocząć po odbiorze. Regularne zawody powinny odbywać się dopiero 4 tygodnie 
po odbiorze.  
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Uwagi: 

• Wykonawca powinien dysponować sprzętem do realizacji zamówienia.  
• Transport na terenie boiska powinien odbywać się pojazdami przeznaczonymi do wykonywania tego rodzaju prac. 
• Wykonawca nawierzchni zobowiązany jest do wykonania linii na boiskach zgodnie z wybraną technologią. Kolor 

linii biały. 

6. Kontrola jako ści robót 

a) Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna” – pkt. 2.1.6. 
 
b) Kontrola robót przy zakładaniu trawników 
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
� oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 
� określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
� pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
� wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
� prawidłowego uwałowania terenu, 
� zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
� gęstości zasiewu nasion, 
� prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
� okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
� dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
                 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
� prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
� obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. Obmiar robót 
 
Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna”, pkt. 2.1.7. 
Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót 
 
Zasady odbioru robót zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część 
ogólna”, pkt. 2.1.8. 

9. Podstawa płatno ści 

 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 

10. Przepisy zwi ązane 

 
PN-G-98011:1970 Torf rolniczy 
PN-R-65023  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  
PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości darni naturalnej 
PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wysokości murawy darni naturalnej. 
PN-EN 12616:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie prędkości przesiąkania wodą. 
Norma DIN 18035-4 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA BOISKA  – CPV 45232121-6 
 

 
1. Wstęp 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację robót 
niezbędnych do wykonania systemu automatycznego nawadniania boiska wraz z instalacją wodociągową. 
 

2. Materiały 
 

2.1. System automatycznego nawadniania 
 
Zaprojektowano kompletny system automatycznego nawadniania płyty głównej boiska, składającego się z 12 
zraszaczy dalekiego zasięgu. 
System zakłada umieszczenie na obwodzie boiska (poza polem gry) 10 zraszaczy sektorowych oraz dwóch 
środkowych wewnątrz pola gry (wg załącznika graficznego). Zraszacze posiadają elektrozawory.  
Ze względu na brak na terenie inwestycji pomieszczenia technicznego sterownik zostanie umieszczony w szafce, 
zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. 
Zasilanie systemu automatycznego nawadniania z istniejącej sieci wodociągowej z wykorzystaniem zestawu 
hydroforowego podnoszącego ciśnienie w sieci wg projektu branży sanitarnej. 
Projektowana pompa musi być przystosowana do zasilania energią elektryczną z sieci trójfazowej.  
Na rurociągu ssącym oraz tłocznym pompy powinny zostać założone zawory odcinające oraz króciec do podłączenia 
sprężarki i manometru. Bezwzględnie pompę należy zabezpieczyć przed brakiem wody. Dodatkowo za pompą należy 
zabudować zawór zwrotny. 
Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu powinny zostać spełnione następujące warunki w źródle zasilania: 
- wydajność Q = 16 m³/h 
- dla ciśnienia p = 7,0 bar 
 
Zraszacze na boisku głównym: 
� Środkowe - zraszacze wynurzane z gumową donicą dwie sztuki z dyszą Ø13mm, o kołowym obszarze zraszania, 
zamontowane w centralnej części płyty boiska.  
Zraszacze posiadają gumową donicę o głębokości 12cm, którą wypełnia naturalna darń – rozwiązanie zalecane przez 
firmę Perrot, eliminujące całkowicie ryzyko kontuzji zawodnika. 
Parametry pracy:  - promień R = 27m 
   - zużycie wody Q = 16 m³/h 

- ciśnienie 5,5bar 
 
� Boczne - zraszacze wynurzane dziesięć sztuk z dyszą Ø12mm, o regulowanym obszarze zraszania – zamontowane 
na obrzeżu płyty boiska; 
Parametry pracy:  - promień R = 27m 
   - zużycie wody Q = 14 m3/h 

- ciśnienie 5,5bar 
 

Ogólna charakterystyka zraszaczy: 

� Zraszacze posiadają wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyń zaworów w obrębie płyty 
stadionu); 

� Pełny obrót zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umożliwia zroszenie całej płyty boiska w trakcie kilku 
minut przerwy meczowej; 

� Dla całkowitego i równomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 12 zraszaczy, co zmniejsza koszt 
montażu oraz ogranicza ingerencję w istniejącą płytę stadionu do minimum; 

� Odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiądz, stal nierdzewna, wysokowytrzymałe 
tworzywo z włóknem szklanym; 

� Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczności uszkodzenia murawy; 
 

2.2.  Rury  
 
Sieć podziemna, wykonana jest, jako pierścień dookoła płyty z rur polietylenowych HDPE Ø 63 – PN 10, układanych 
na głębokości około 50 - 70 cm poniżej powierzchni terenu. Pierścień z rury Ø 63 połączony jest ze stacja pomp 
rurociągiem Ø 75.  
Na rurociągu za pompą i zaworem odcinającym wykonane zostanie przyłącze sprężonego powietrza wyposażone w 
zawór kulowy oraz złączkę do węża umożliwiającą podłączenie kompresora w celu przedmuchania całej instalacji 
przed okresem zimowym. 
Każdy zraszacz podłączony jest do trójnika zabudowanego na rurociągu przy pomocy złączki przegubowej 
(elastycznej). Do połączenia rur i zraszaczy zastosować należy kształtki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do 
średnic rurociągów. Wszystkie stosowane kształtki spełniają wymogi szeregu ciśnieniowego PN10. 
Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne 1,0MPa.  
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Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć czystą wodą.  
Wzdłuż sieci wodociągowej prowadzone są przewody elektryczne ziemne YKY 3x1.5mm² (sygnał sterujący 24VAC), 
stanowiące połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu 
przekazania impulsu do cewek poszczególnych elektrozaworów.  
Impuls wysłany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie. 
Do każdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewód sterujący. 
 

2.3. Sterowanie 
 
Do sterowania układem zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada możliwość dowolnego programowania 
czasu pracy zraszaczy. Umożliwia wprowadzenie pięciu programów, które można uruchamiać w cyklu tygodniowym. 
Wszystkie komendy na wyświetlaczu sterownika w języku polskim. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik 
pompy lub elektrozawór odcinający dopływ wody do boiska zabudowany na rurociągu głównym. Sterownik posiada 
możliwość wprowadzenia czasu zwłoki w wyłączeniu pompy oraz regulacji czasu pracy pomiędzy poszczególnymi 
sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czasów pracy poszczególnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej 
kolejności automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie wyposażona w czujnik 
deszczu, który powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o 
wymaganej dawce. Zraszacze połączone są ze sterownikiem przewodem sterującym ziemnym YKY 3 x1.5mm2. 
Przewody sterujące instaluje się w wykopach obok rur. 
 

2.4.  Opis pracy systemu 
 
Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociągiem PE ø 63. Każdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawór, do 
którego doprowadzony jest również przewód sterujący. Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory 
zraszaczy.  
Nawodnienie płyty głównej odbywa się w 12 cyklach - wszystkie zraszacze pracują pojedynczo. 
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych 
opadów o wymaganej dawce.  
Dla opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje się przedmuchiwanie instalacji za pomocą 
kompresora, który mocuje się do wykonanego w tym celu specjalnego przyłącza po stronie tłocznej pompy. Kompresor 
nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na około 4 godziny. 
Zakłada się, że w czasie normalnej eksploatacji płyty boiska system będzie pracował przez około 4 godziny, co dwa do 
trzech dni (zależne od rodzaju podłoża oraz temperatur zewnętrznych). Czterogodzinna praca systemu dostarcza 
około 10 mm opadu wody na całej płycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wodę dla trawy na boisku 
(przy temperaturze 20oC) wynosi 3mm. Jednak ze względu na system korzeniowy trawy zaleca się zmniejszenie 
częstotliwości podlewania i zwiększenia jednorazowej dawki. 

 
2.5. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna”- pkt. 
2.1.3. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprzęt do wykonania projektowanych robót (przyjęto podstawowy sprzęt w postaci): 

� Minikoparka gąsiennicowa 
� Narzędzia dedykowane do połączeń rurowych PEHD 
� Ubijak spalinowy 
� Samochód dostawczy 

 
4. Transport 

 
a) Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna. 
 
b) Transport i składowanie 
Przewóz rur w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur, górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Dla zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem, należy je unieruchomić przez zastosowanie przekładek, klinów z drewna, gumy itp. Podnoszenie 
i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatów. 
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Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
a) Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna”. 
 
b) Roboty ziemne 
 
Wykopy pod rurociągi o ścianach pionowych umocnione, wykonywane mechanicznie koparkami podsiębiernymi a w 
miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem - ręcznie. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada posadowieniu 
rur przewidzianemu w projekcie. 
Zabezpieczenie wykopu w postaci typowych płyt wykopowych, zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w 
czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać. Wykopy pod studnie kanalizacyjna zabezpieczać typowymi 
obudowami do wykopów punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem. W przypadku kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem wykop zabezpieczać wypraskami w układzie poziomym lub typowa obudowa w postaci ściany 
segmentowej. 
Wszystkie napotkane na trasie wykopu przewody podziemne, krzyżujące się lub biegnące równolegle do wykopu 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
prawidłowa eksploatacje na czas trwania robót. 
Posadowienie rur na podsypce z pospółki zagęszczonej do Is=0,96. Podłoże z piasku zagęszczonego powinno być 
ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku przyłącza określonego w projekcie. Obsypkę ochronną wykonać po 
obu stronach rury i 30cm ponad wierzch rury z piasku średniego lub grubego dobrze uziarnionego ze zwróceniem 
uwagi na podbicie w pachach. 
 
c) Przewody wodoci ągowe 
 
Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0ºC do 30ºC, jednak z uwagi na 
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, należy wykonywać połączenia w temperaturze nie 
niższej niż ±5 ºC. 
Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą wykonywać na zewnątrz 
wykopu na podkładach drewnianych. 
Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia i o tej samej średnicy i 
grubości ścianki. 
Rury należy ustawiać współosiowo. 
Końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem. 
Temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210 -220ºC 
Czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki ze względu na dużą 
wrażliwość na utlenianie. 
Siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru. 
Siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym poziomie Inne parametry 
zgrzewania takie jak siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrzewania, czas 
zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez producenta. 
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć i wykonać powtórnie. 
Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń (próba szczelności,  nawiercanie) na minimum 1 
godzinę w celu ustabilizowania naprężeń wewnętrznych. 
Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna przekraczać 100m. Opuszczenie i układanie przewodu na 
dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją.  
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. 
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i 
układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio obsypkę i ją ubija. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu 
przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki 
drewna, kamieni itp.). 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10m, a 
różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05m. 
Każda zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu przed połączeniem z przewodami. Kaptur 
osłaniający połączenie przedłużki z wrzecionem powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura 
ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego oraz wystawać co najmniej 10cm nad spód skrzynki 
ulicznej. 
Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu z bloków betonowych 
lub cegły. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w położeniu pionowym. 
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Podstawowym połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są połączenia kołnierzowe ze zgrzewaną tuleją. 
Połączenie kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Muszą być użyte wszystkie przewidziane w połączeniu śruby. Po 
skręceniu długość wystającego z nakrętki gwintu powinna być jednakowa i wynosić ok. 1,5-2 zwoje gwintu. 
Niedopuszczalne jest przesuniecie osi łączonych elementów. Należy stosować uszczelki z elastomeru. Średnice 
wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 do 5mm od wewnętrznej średnicy rury. 
 
d) Studzienki 
Studzienki żelbetowe i betonowe oraz PCV 
Prefabrykowane dolne elementy studni betonowych ustawiać na podłożu z betonu B10. Elementy te posiadają 
osadzone szczelne przejścia odpowiednie dla rur kamionkowych i PCV. System przejść szczelnych polega na 
utworzeniu przegubu miedzy rura kanału a studnia prefabrykowana. Kinety w studni formować z betonu B20. 
Na elemencie dolnym studni montować z zastosowaniem uszczelek, kręgi żelbetowe i płytę wierzchnia. Właz żeliwny 
montować na typowych żelbetowych pierścieniach dystansowych układanych na zaprawie cementowej. 
Dolne elementy studni włączeniowej żelbetowej w ulicy wymurować z cegły pełnej kanalizacyjnej klasy 25 na zaprawie 
cementowej klasy M12. 
Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie rur ułożonej kanalizacji należy wykonywać warstwami piaskiem nienormowanym dokładnie 
zagęszczonym aż do podbudowy. 
 
6) Kontrola jako ści robót 
 
a) Zasady ogólne 
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna” – pkt. 2.1.6. 
 
b) Kontrola, pomiary i badania 
Podczas odbiorów częściowych należy: 
� sprawdzić zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
� sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, głębokości ułożenia 

przewodu, odeskowania, 
� sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, 

zmian kierunku. 
Przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby należy przewód napełnić 
wodą i dokładnie odpowietrzyć i pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Próbę szczelności należy 
przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1ºC. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0MPa. 
Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min 
nie będzie spadku ciśnienia. 
 
7) Obmiar robót 
Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część ogólna”, pkt. 2.1.7. 
Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robót. 
 
8) Odbiór robót 
Zasady odbioru robót zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robót – część 
ogólna”, pkt. 2.1.8. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10) Przepisy zwi ązane 
 
PN–EN 13244–3:2004 –  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod i nad ziemią Polietylen (PE). Część 3: - kształtki. 
PN - B 10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN - B 10720;1998 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za  spełnienie wszystkich  wymagań   prawnych  w   odniesieniu   do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BOISKA – CPV 45212221-1 
 

1.   WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące dostarczenia i montażu 
wyposażenia sportowego dla pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy montażu wyposażenia boiska 
sportowego: 

- Wykonanie fundamentów pod elementy wyposażenia, 
- Montaż elementów wyposażenia sportowego wg pkt 2.3. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STO 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.   MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSO „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Zastosowane materiały i urządzenia oraz sposób ich montażu winny być zaakceptowane przez Inspektora. Muszą też 
posiadać deklaracje zgodności z przepisami dotyczącymi wymagań dla sprzętu mocowanego na boiskach sportowych. 
 

2.2.  Materiały do wykonania fundamentów betonowych  
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu fundamentów pod urządzenia sportowe jest beton żwirowy klasy podanej w 
projekcie budowlanym, który powinien spełniać wymagania PN-88/B-06250 (PN-EN 206-1), 

 

2.3.  Wyposa żenie sportowe 
 

a) Bramki aluminiowe, pełnowymiarowe z odci ągami siatki – 2 sztuki 
Projektuje się bramki do piłki nożnej, wykonane z aluminiowego, owalnego profilu 120/100mm, malowane na biało 
(RAL 9003), metodą proszkową.  
W skład kompletu wchodzą: rama główna bramki, słupki odciągowe do naprężania siatki, tuleje montażowe osadzone 
w fundamencie betonowym 80x80x100cm, ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki o głębokości 2m, 
składana do góry, bezwęzłowa siatka na bramkę, wykonana z polipropylenu o średnicy 4mm (wymiary: szer.7,50m, 
wys.: 2,50m, gł.: 2,00m, wymiar oczka 12x12cm), kolory biały. 
Wymiary bramki: 7,32 x 2,44m. Sposób mocowania bramki: słupki bramki wsuwane są w tuleje, osadzone na stałe w 
podłożu. 
Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego. 
Wymagane dokumenty: 
Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748-2006  
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu 
 

b) Chor ągiewki naro żne – 4 sztuki 
Chorągiewka narożna, uchylna z poliwęglanu fi 50mm, wysokość 150 cm (od płyty boiska), z tuleją i pokrywą. 
Chorągiewka wykonana z materiału wodoodpornego w kolorze żółtym. 
Zgodność z przepisami FIFA, PZPN. 

 

c) Wiaty z miejscami siedz ącymi dla 13 zawodników ka żda – 2 sztuki i wiata dla obsługi medycznej z 
miejscami siedz ącymi dla 6 osób. 

Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo –Pokrycie z 
poliwęglanu komorowego gr. 6mm.  
Konstrukcja mocowana na stałe przy pomocy kotew w prefabrykowanych stopach betonowych, wchodzących w skład 
systemu – kolor ciemnozielony RAL 6005. 
Siedziska plastikowe, kubełkowe – kolor zielony RAL6000. Każda z wiat wyposażona w siedziska stadionowe z 
oparciem wys. min. 30cm, wykonanych ze stabilizowanego polipropylenu, barwionego w masie, odpornego na warunki 
atmosferyczne w tym na działanie czynników UV i posiadać wszystkie atesty dotyczące trudnopalności, toksyczności i 
wytrzymałości.  
Gabaryty wiat: 
- Wysokość całkowita: min. 2050mm  
- Szerokość całkowita: min. 1250 mm 
- Rozstaw osiowy siedzisk: ~ 50 cm 
Wiaty stadionowe montowane na stałe do podłoża przy pomocy fundamentów punktowych wg rozwiązań systemowych 
producenta. 
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4.1. Dokumenty 
Wszystkie wymienione elementy lub ich części składowe powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, karty 
gwarancyjne i instrukcje montażu, być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Bramki do piłki nożnej muszą ponadto spełniać wymagania normy PN-EN 748:2006 – Sprzęt boiskowy - Bramki do 
piłki nożnej - wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań. 
Przed zakupem urządzeń wyposażenia Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji karty techniczne i 
dokumentację proponowanych urządzeń. 
 

3.   SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSO „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do monta żu urz ądzeń sportowych 
Roboty związane z montażem urządzeń sportowych zostaną wykonane ręcznie, przy zastosowaniu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 
 

4.   TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów i urz ądzeń 
Elementy urządzeń dla boisk sportowych można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniem. Wykonawca obowiązany jest posiadać wytyczne rozładunku i składowania 
wystawione przez producenta i stosować się do nich. 
Transport mieszanki betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013. 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Wykonanie fundamentów betonowych  
Fundamenty betonowe pod bramki powinny być wykonane z gniazdami do osadzenia tulei. 
Wymiary fundamentów powinny by ć wykonane ściśle według dokumentacji projektowej oraz instrukcji 
przekazanej przez producentów urz ądzeń.  
W przypadku, gdy producent zaleci wi ększe wymiary fundamentów lub inny sposób mocowania niż 
przewidziano w dokumentacji projektowej i niniejsze j STO, nale ży stosowa ć się do zalece ń producenta, 
każdorazowo jednak za uprzedni ą akceptacj ą na pi śmie Inspektora Nadzoru. 
Beton fundamentów powinien zostać zagęszczony i pielęgnowany do uzyskania pełnej wytrzymałości. 
Wykonane gniazda do tulei stalowych powinny zostać wykonane w taki sposób, aby po osadzeniu w nich tulei 
gwarantowały stabilność osadzonych w nich bramek i słupków. 
Górna warstwa fundamentu nie może wystawać ponad powierzchnię nawierzchni boiska. 
Fundamenty bramek będą wykonywane przed wykonaniem robót związanych z wykonaniem górnej warstwy 
nawierzchni boiska. 
 

5.3.  Monta ż urządzeń sportowych 
Przed zamontowaniem urządzeń sportowych Wykonawca jest obowiązany przedstawić Inspektorowi projekt montażu 
urządzeń przygotowany przez producenta sprzętu. 
Przed wykonaniem górnej warstwy nawierzchni boiska, w gniazdach cokołów fundamentów betonowych należy 
obsadzić tuleje do montażu słupków. Obsadzenia dokonuje się na zaprawę cementową M12 lub w inny sposób 
wymagany przez producenta sprzętu. 
 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2.  Kontrola jako ści fundamentów 
 
Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddania sprawdzeniu i ocenie: 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność ze 
specyfikacjami i instrukcjami producenta,  

- prawidłowość ustawienia części zabetonowanych,  
- prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.,  
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp., 

Sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, jakość betonu pod 
względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub 
dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań. 
Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie 
była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. 
Lokalnie raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
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6.3.  Kontrola jako ści zamontowanych urz ądzeń 
 
Kontrola j zamontowanych urządzeń polega na sprawdzeniu: 
- Jakości wszelkich montowanych urządzeń pod względem zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją 

producenta, 
- Jakości urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu, składowania albo 

montażu, 
- Stateczności wykonanego montażu. 
Uwaga: Urządzenia zamontowane na boiskach sportowych muszą spełniać warunek bezpiecznego uprawiania 
ćwiczeń i konkurencji sportowych.  
 

6.4.  Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi ele mentami urz ądzeń wyposa żenia 
boiska 
 
Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inspektora muszą zostać bezzwłocznie wymienione lub ponownie 
prawidłowo zamontowane na koszt Wykonawcy. 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2.  Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli spełnione 
zostały wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena 1 m³ wykonanych fundamentów obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- ręczne wykonanie wykopu, 
- wykonanie deskowania, 
- zabetonowanie fundamentów z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montażu tulei, 
- pielęgnację betonu, 
- zasypanie fundamentów z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przyległym terenie, 
- odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych bądź zniszczonych przy wykonaniu fundamentów, 
- wykonanie badań przewidzianych w specyfikacji technicznej. 

Cena dostarczenia i montażu 1 kpl elementów urządzeń sportowych obejmuje: 
- dostarczenie gotowych elementów, 
- sprawdzenie stanu, kompletności oraz zgodności ze specyfikacją producenta, 
- montaż na podstawie instrukcji producenta, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu oraz stateczności lub działania urządzeń. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek  
- PN-EN 748:2006 Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki nożnej - wymagania funkcjonalności                        i  

bezpieczeństwa oraz metody badań 
- PN-B-06250 Beton zwykły 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
- PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonów 
- PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykłe 
- KNR 2-23  „Terenowe urządzenia sportowe” wydany przez GKKFiS, Warszawa-Olsztyn 1998 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

OGRODZENIA, PIŁKOCHWYTY - CPV 45342000-6 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem ogrodzenia oraz piłkochwytów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Wykonanie ogrodzenia o funkcji piłkochwytów o wys. 6,0m. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STO- „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 
2.2.1. Piłkochwyty  
Montaż „piłkochwytów” o wysokości 6m, przeznaczonych do zamontowania na obiektach zewnętrznych. 
Piłkochwyty montować za każdą z bramek piłkarskich w odległości 6m od linii końcowej boiska.  
Słupy stalowe, ocynkowane lub aluminiowe o przekroju kwadratowym 80x80mm lub okrągłym min. 60mm, malowane 
proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6005.  
Słup zaopatrzony w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujących siatkę. Montaż słupów w odległości od 3 
do 6 metrów od siebie. Skrajne słupy dodatkowo wyposażyć w górną belkę przytrzymującą, zapewniającą dodatkową 
stabilność całej konstrukcji piłkochwytu lub inne systemowe stężenie narożne. 
Fundamenty słupów piłkochwytów – prefabrykowane stopy fundamentowe żelbetowe oferowane przez producenta 
systemu lub inne rozwiązanie systemowe stosowane przez producenta. 
Głębokość posadowienia min.1,1 m od istniejącego terenu. 
 
Siatka zabezpieczająca w kolorze zielonym, przeznaczona do montowania na obiektach zewnętrznych, bezwęzłowa, 
wykonana z polipropylenu (PP) o gr. splotu 5mm, krawędź oczka 8x8cm. Wszystkie krawędzie siatki wykończone 
lamówką. 
Siatka montowana za pomocą linek naciągowych, haczyków, śrub rzymskich i karabińczyków. 
Wymagane dokumenty: certyfikat zgodności z normą PN-EN 913. 
Rozwiązanie systemowe ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwiązań należy 
przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedza techniczna 
 
2.2.2. Ogrodzenie panelowe 
W lokalizacji wskazanej na rysunku PZT1 należy wykonać ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości wraz z 
podmurówką 2m na słupkach stalowych mocowanych w blokach betonowych wg wytycznych producenta. Podmurówka 
systemowa, prefabrykowana, betonowa. 
Łączna długość ogrodzenia wraz z furtkami i bramami wyniesie ca 382,0m. 
Należy zastosować panele zgrzewane punktowo o oczkach 10x20cm, o średnicy prętów pionowych 6mm i poziomych 
2x8mm. Przyjęte ogrodzenie winno posiadać system izolacji akustycznej, aby uniknąć hałasu tworzącego się od 
uderzenia piłki, mające za zadanie wyeliminować drgania metalowej konstrukcji. W tym celu należy zastosować 
rozwiązanie systemowe, w którym panele zawieszane są od strony boiska na uchwytach montażowych, znajdujących 
się pod każdym rzędem podwójnych prętów poziomych, montowanych za pomocą blaszek dociskowych i plastikowych 
podkładek dźwiękochłonnych.  
Panele i słupki cynkowane ogniowo i malowane proszkowo poliestrem na kolor zielony RAL 6005. Rozstaw i przekrój 
słupków w ogrodzeniu należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta.  
Słupy stalowe mocowane w blokach betonowych wg wytycznych producenta z dostosowaniem do panujących 
warunków gruntowych.  
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się 
wiedzą techniczną. 
Należy zastosować system przeznaczony na obiekty sportowe, w tym na boiska wielofunkcyjne. Ogrodzenie musi 
spełniać wymogi bezpieczeństwa. 
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Bramy i furtki. 
W ogrodzeniu projektuje się bramę wejściową dla widzów o szerokości 3m, usytuowaną przy projektowanym ciągu 
pieszymi w środkowej części boiska, bramę techniczną (dojazd od ul. Borowickiej) o szerokości 4,5m. Skrzydła bram 
oraz furtki wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu 8/6/8mm. Panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydła 
wykonanego z profilu zamkniętego min. 4x6cm.  
Bramy wyposażone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemię. 
Łącznie przewiduje się montaż w ogrodzeniu 2 bram oraz 4 furtek o szerokości przejścia 1m. 
Rozmieszczenie bram i furtek wg projektu zagospodarowania terenu. 
 
3. SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.Monta ż ogrodzenia 
Zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i monta żu prz ęseł 
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest metr. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, 
staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - CPV 45233140-2 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz betonowych płyt ażurowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni betonowych. 

a) Ciągi piesze 
Chodniki, dojścia, wykonane będą z betonowej kostki brukowej, wibroprasowanej gr. 6cm. 

Zestawienie warstw:  
� Kostka betonowa wibroprasowana grubości 6cm  
� Podsypka cementowo – piaskowa grubości 5cm  
� Podsypka piaskowa z piasku średniego grubości 10cm po zagęszczeniu 
� Podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zag. gruntu Is=0,95 

Nawierzchnia z kostki oddzielona obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie betonowej.  
 

b) Podjazd 
Jezdnia manewrowa – betonowa kostka brukowa wibroprasowana gr. 8cm fazowana.  
Podłoże ziemne pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,98. 
Grubość konstrukcji nawierzchni 52cm.  

Konstrukcja nawierzchni dróg manewrowych: 
� Betonowa kostka brukowa wibroprasowana – 8cm 
� Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4cm  
� Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5mm – 10cm  
� Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego melafirowego frakcji 0/63mm – 15cm  
� Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego – 15cm 
� Podłoże ziemne zagęszczone do Is=0,98 

Uwagi:  
� Spoiny po ułożeniu kostki należy wypełnić piaskiem drobnym przez posypywanie i miotłowanie. 
� Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. 

 

c) Miejsca parkingowe 
Miejsca parkingowe zaprojektowano z betonowych płyt ażurowych o wymiarach 10x40x60cm (gr./szer./dł.).  
Otwory płyty wypełnione warstwą wegetacyjną i obsiane trawą. 

 
Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych: 

� Płyty betonowe ażurowe 60x40x10cm – 10cm 
� Podsypka piaskowa – 4cm 
� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 8cm 
� Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego melafirowego frakcji 0/63mm – 15cm  
� Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego – 15cm 
� Podłoże ziemne zagęszczone do Is=0,98 

 

d) Obrzeża 
Obrzeża – betonowe o wymiarach 8x30cm ustawione na podsypce cem-piaskowej  
gr. 5cm. Spoiny zamulone zaprawą cem-piaskową 1:4. W całości zakresy objętego opracowaniem obrzeża należy 
ustawiać, jako zatopione. Tereny zielone sąsiadujące z obrzeżami obniżone od poziomu obrzeży o 2cm. Obrzeżem 
obramowane są chodniki komunikacji pieszej, dojścia. 
 

e) Kraw ężniki 
Obramowanie nawierzchni parkingu oraz jezdni, krawężnikami betonowymi (opornikami) typu ulicznego 15x30 cm. 
Krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5cm i ławie z betonu C12/15 z oporem 
30/35cm, spoiny zamulone zaprawą cementowo - piaskową.   
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1.4. Określenia podstawowe 

� Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu nie zbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- 
lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

� Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych a także boiska 
sportowego. 

� Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

� Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

� Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST   „Wymagania ogólne”. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 

1. odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej, 
grubości min. 4mm, 
 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i 
naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
 

3. klasa: 
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50MPa, 
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35MPa, 
 
4. barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
 

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140mm do 280mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100mm, 
c) grubość: od 55mm do 140mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60mm, 80mm i 100mm. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie 
warstwy o szerokości 1,0m lub 1,5m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w 
nawierzchnię. 
 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wymiarów: 

- długość i szerokość ± 3,0 mm, 
- grubość ± 5,0 mm, 

 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
- 50 MPa, dla klasy „50”, 
- 35 MPa, dla klasy „35”, 

 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
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łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna 
przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%, 
 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

- 3,5mm, dla klasy „50”, 
- 4,5mm, dla klasy „35”, 

 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów 
powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 
Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 1. 
 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 
2 lat). 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  
 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 

Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 

grubości 
< 100mm 
≥ 100mm 

C 

Długość 
 
 

± 2 
± 3 

Szerokość 
 
 

± 2 
± 3 

Grubość 
 
 

± 3 
± 4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 

kostki, powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 

> 300 mm), przy długości pomiarowej 
300mm 
400mm 

C 

Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 

 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z 

udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 
D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu F 
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 
MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 

N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) F 
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 

pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 
Odporność na ścieranie (wg klasy 3 

oznaczenia H normy) 
G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – badanie 

alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – 
zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 

wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J 
a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 
 
 
 

3.3 

Tekstura 
 
 
 
 

Zabarwienie (barwiona może być warstwa 
ścieralna lub cały element) 

 

J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien opisać 
rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków 

twardnienia nie są uważane za istotne 
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Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w 
tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową 
nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. 
tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). 
  
2.2.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię, stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku 
naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250, natomiast do wypełnienia 
spoin stosować piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3, 

2.4. Obrzeża.   

Obrzeża betonowe z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),   
- do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki). 
- do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podło że i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej 
i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułożenie kostek z ubiciem, 
- zasypka spoin piaskiem 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

  

5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
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5.5. Obramowanie nawierzchni 

Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, 
pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
obrzeży. 

5.6. Podsypka 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać 
wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 

 5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka ulega 
zagęszczeniu. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyżej 
korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.3.Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał 
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  piaskiem.    

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie robót 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20] 

4 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą 
niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 

projektowanej grubości ±1 cm 

5 
Badania wykonywania nawierzchni z kostki betonowej 

  a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

  
b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

  c)  rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1cm; -2cm 

  d) równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 [8] 
łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

  e)  równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

 
 
Jw. 

Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

  
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) 

 
Jw. 

Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

  g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

 
Jw. 

Odchyłki od szerokości 

projektowanej do  ±5 cm 

  h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca 

Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

6.3. Badania wykonanych robót 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, 
obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i 
szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

        Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-      przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-      ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
-      wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
-      ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

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

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
 PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH - TRAWNIK  
– CPV – 45112710-5 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem trawnika w otoczeniu projektowanego boiska oraz nawierzchni utwardzonych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Wykonanie trawników w otoczeniu boiska. Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe: 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Trawa  - Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia  jej 
zawilgocenia.   Najlepiej nadają się do tego specjalne gatunki traw, mające gęste i drobne korzonki.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STO- „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
3. MATERIAŁY 
 

� trawa sportowa z siewu  
� ziemia urodzajna  

3. SPRZĘT 
 

a) Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
b)  Sprz ęt stosowany do zało żenia i piel ęgnacji trawnika  
Do wykonania prac związanych z założeniem i pielęgnacją trawnika należy stosować: 
-      wał gładki  
-      kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
-      sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej – koparka, spycharka 
-      samochód samowyładowczy 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST" Wymagania ogólne”- pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne” – pkt. 5. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z sianiem traw należy starannie przygotować podłoże pod nowo zakładane 
trawniki.  
Należy odpowiednio wyprofilować spadki, tak aby nie powodowały zastoin na trawnikach.  
 

5.2. Wymagania dotycz ące wykonania trawnika – trawa z siewu: 
� teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
� przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do obrzeży o 

ok. 17cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 15cm) i torf (ok. 2cm), 
� teren powinien być wyrównany i splantowany, 
� ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
� 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, 
� na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 3kg na 100m² 
� przykrycie nasion warstwą ziemi do 1cm 
� po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
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Mieszanka nasion trawnikowych musi spełniać określone kryteria odporności na trudne warunki atmosferyczne, 
przesuszenie oraz intensywne użytkowanie. Dobraną mieszankę nasion Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu. Mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę oraz  zdolność 
kiełkowania. 
 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
� pierwsze koszenie należy przeprowadzić, gdy trawa osiągnie wysokość około  10cm, 
� następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

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

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

� chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

� wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
� od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
� ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

a) Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Zgodnie z informacjami zawartymi w OST – pkt. 6. 
b) Kontrola robót przy zakładaniu trawników 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m³), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
- Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w OST, pkt. 7. 
Jednostka obmiarowa zgodnie z przedmiarem robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Zasady odbioru robót zgodnie z informacjami zawartymi w OST – pkt. 8. 
Przyjęcie w użytkowanie można rozpocząć po odbiorze.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wyłączono z zakresu opracowania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-G-98011:1970 Torf rolniczy 
PN-R-65023  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE – CPV 45111300-1 

 
1. WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych. 
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia poniższych robót rozbiórkowych:  
 

� Demontaż istniejących bramek stalowych – 1kpl (2 sztuki) 
� Demontaż istniejących wiat stalowych dla zawodników – 2 sztuki 
� Rozbiórka wału ziemnego – ca 230m² (ca 170m³) 
� Rozbiórka nawierzchni istniejącej bieżni żużlowej z obrzeżami – 955m² 
� Rozbiórka nawierzchni z betonowych płyt drogowych – 19,0m² 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do rozbiórki  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów wymienionych w pkt. 1.3. może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:  

- Spycharki,  
- Ładowarki,  
- Samochody ciężarowe,  
- Piły mechaniczne,  
- Frezarki nawierzchni,  
- Koparki  

 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.  
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.  
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.  
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Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy pod projektowane nawierzchnie, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w Projekcie budowlanym.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w Projekcie budowlanym i SST.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:  

- dla nawierzchni - m² (metr kwadratowy),  
- dla krawężnika, obrzeża - m (metr),  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO. 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem odbioru elementu), na 
podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  
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E-00.00. 
 

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Instalacje elektryczne , o świetlenie terenu   
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania -„ Pełnowymiarowe boisko 
piłkarskie o nawierzchni trawiastej - Instalacje elektryczne, oświetlenie terenu   
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym będącym podstawą 
do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
Niniejszą Specyfikacja Techniczną objęte są następujące prace:  
- rozdzielnie 
- budowa linii kablowych  
- oświetlenie terenu 
- montaŜ instalacji zasilania wyposaŜenia technologicznego 
- pomiary 
- inne roboty elektryczne 
 
1.4. Roboty towarzysz ące 
 
Do robót towarzyszących zalicza się: 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
- pomiary do rozliczenia robót 
- działania ochronne zgodne z przepisami BHP 
- właściwe utrzymanie narzędzi i urządzeń 
- dowóz materiałów do ich wykorzystania  
- usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie  
   nieczystości wynikających z wykonywanych robót 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i  poleceniami Inwestora oraz sposób ich przeprowadzenia 
zgodny z obowiązującymi przepisami i normami i przestrzegając przepisów BHP oraz 
bezpieczeństwa ruchu .  
 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
1.6.1. Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem 
1.6.2. Całkowita rezystancja uziemienia – rezystancja między głównym zaciskiem uziemienia 



a ziemią 
1.6.3. Przewód ochronny (PE) – przewód lub Ŝyła przewodu (wymagany przez określone 
środki ochrony przeciw poraŜeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia 
następujących części: 

- dostępnej przewodzącej 
- obcej przewodzącej 
- głównej szyny (zacisku) uziemiającej 
- uziomu 
- uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania 

1.6.4. Przewód ochronno-neutralny (PEN) – uziemiony przewód (Ŝyła przewodu) spełniający 
jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego 
1.6.5. Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiający z 
uziomem 
1.6.6. Główna szyna (zacisk) uziemiający – szyna (zacisk) przeznaczony do przyłączenia do 
uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz 
przewodów uziemień roboczych 
1.6.7. Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych 
lub/i części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów  
1.6.8. Obudowa, osłona – element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami 
otoczenia i przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony 
1.6.9. Obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie 
zasilanych i chronionych przed przetęŜeniem wspólnym zabezpieczeniem 
1.6.10. Obwód rozdzielczy: wewnętrzna linia zasilająca – w.l.z. (obiektu budowlanego) – 
obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą (rozdzielnicę) 
1.6.11. Obwód odbiorczy – obwód, do którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki lub 
gniazda wtyczkowe 
1.6.12. Prąd obliczeniowy – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie normalnej 
pracy 
1.6.13. Oprzewodowanie – przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy 
zapewniające ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi 
1.6.14. Urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do przetwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej 
1.6.15. Rozdzielnice – urządzenia, przeznaczone do włączenia w obwody elektryczne, 
spełniające jedną z funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie, łączenie 
1.6.16. Urządzenie przenośne – urządzenie które podczas uŜytkowania jest przemieszczane 
lub moŜe z łatwością przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu 
1.6.17. Urządzenie ręczne – urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce 
podczas jego uŜytkowania, przy czym silnik stanowi integralną część tego urządzenia 
1.6.18. Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów majace taką 
masę, Ŝe nie moŜe być łatwo przemieszczane 
1.6.19. Urządzenie stałe – urządzenie przytwierdzone do podłoŜa 
1.6.20. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą 
fundamentu , słuŜąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 
14 m. 
1.6.21. Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.6.22. Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
 
 
 
 
2. MATERIAŁY 



 
2.1. Ogólne wymagania  
 
Ogólnw wymagania dotyczące materiałów podano W ST-00.00. „Wymagania ogólne” 
Wszystkie materiały stosowane w realizacji zakresu objętego specyfikacją winny posiadac 
waŜne  atesty  i dopuszczenia zgodni z aktualnie obowiązującymi przepisami.  
 
 
2.2. Materiały elektryczne - ogólne wymagania  
 
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych naleŜy stosować materiały elektryczne 
zgodne z Dokumentacja Projektową i ST. 
 
W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji projektowej znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia materiałów dopuszczalne jest w tych przypadkach  zastosowanie 

rozwiązań równowaŜnych tzn. materiałów nie gorszych niŜ określone w dokumentacji. 

Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów 

wskazanych w projekcie. W wypadku opraw oświetleniowych konieczne jest przed zakupem 

innych jak określono w projekcie dokonania obliczeń oświetlenia i potwierdzenia zgodnośći 

oświetlenia z normami. Oprawy inne jak okreslono w projekcie winny opdowiadać pod pod 

względem  esteycznym i uŜytkowym oprawom przyjętym w projekcie.  

 
2.3. Kable i przewody  
 
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych naleŜy stosować kable i przewody : 
- kable elektroenergetyczne z Ŝyłami miedzianymi i aluminiowymi   o izolacji i powłoce 
polwinitowej z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółta i pozostałymi o barwach niebieska, beŜowa i 
czarna na napięcie znamionowe 0.6/1kV wg PN-93/E-90401 
- przewody instalacyjne jedno i wieloŜyłowe z Ŝyłami miedzianymi  o izolacji i powłoce 
polwinitowej z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółta na napięcie znamionowe 750V do układania na 
stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych wg PN-87/E-90056 
Przekrój Ŝył powinien być dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 
Bębny z kablami i przewodami naleŜy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłoŜu. 
 
 
 
 
 
2.4. Rozdzielnice NN i szafki dystrybucyjne 
 
Rozdzielnice niskiego napięcia według PN - EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic 
powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice 
powinny zapewnić poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w 
obiekcie. Zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, 
rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposaŜone w 
szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne 
powinny być oznaczone kolorem Ŝółto-zielonym. Stopień ochrony min IP65; IK08; II klasa 



ochronności .  Rozdzielnice - obudowy z tworzyw sztucznych , pełne, natynkowe. 
Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia przewodów od góry na zaciski 
przyłączeniowe. Instalowana w rozdzielniach aparatura powinna być w całości jednego 
Producenta. Innego producenta moŜna wprowadzić tylko jeśli producent aparatury 
podstawowej nie posiada w swojej ofercie danego aparatu. NaleŜy w rozdzielniach umieścić 
oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnie wyposaŜyć w aktualny schemat elektryczny, 
umieszczony w kieszeni na drzwiach.  
Rozdzielnie terenowe z tworzyw termoutwardzalnych odpornych na działanie UV, z 
fundamentem systemowym  do zastosowań stacjonarnych zewnętrznych. Stopnie ochrony 
min. IP44; IK10; II klasa ochronności.   
 
2.5. Oprawy oświetleniowe 
 
Oprawy oświetleniowe według PN-EN-60598-02 i norm wskazanych w punkcie Normy 
związane. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczna eksploatację. 
Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposaŜone w zaciski PE i 
przystosowane do układu sieciowego  TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw 
wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Przewody ochronne powinny być oznaczone 
kolorem Ŝółto-zielonym. Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w 
których zostaną zamontowane. Oprawy powinny być wyposaŜone w osprzęt dostosowany do 
źródeł światła. Oprawy naleŜy wyposaŜyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane 
do charakteru pomieszczeń i wykonywanych w nim czynności i zapewnić ochronę 
przeciwolśnieniową. Wszystkie oprawy wyposaŜone w elektroniczne układy zapłonowe (EVG) 
Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne spełniające normy PN- EN 60598-1; PN- EN 60598-2-22; 
PN- EN 61347-2-13; PN- EN 61347-1; PN- EN 55015; PN- EN 61000-3-2; PN- EN 62031; 
PN- EN 62471. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną 
eksploatację. Stopień szczelności min IP65.  Oprawy naleŜy wyposaŜyć w źródła światła typu 
LED i elementy optyczne  
 

2.6 Przepusty kablowe 

 Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. 
 Rury uŜywane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na 
działające na nie obciąŜenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
 Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur polietylenu wysokiej gęstości (HDPE); 
<11kn/m2 ; średnicy nie mniejszej niŜ 75 mm . Rury powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN-50086-2-4. 
 Rury na przepusty kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 
nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
 

2.7. Słupy oświetleniowe 
 
Dla oświetlenia dróg, naleŜy stosować typowe słupy oświetleniowe stalowe, stoŜkowe , 
ocynkowane (warstwa min. 20µ)  z blachy stalowej 4mm. Słup do posadowienia na 
systemowym fundamencie . Słupy musza umoŜliwić zawieszenie opraw na wysokości  4m . 
Słupy powinny przenieść obciąŜenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla I 
strefy wiatrowej. 
 KaŜdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiednią średnicę dla 
zamocowania oprawy. W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnęki zamykane 
uszczelnionymi drzwiczkami. Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania 
tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowej, (w ilości zaleŜnej od ilości zainstalowanych opraw) i do 



podłączenia dwóch Ŝył kabla. 
 Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek. Spoiny nie mogą 
wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych 
krawędzi. 
 Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na 
wyrównanym podłoŜu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości oraz 
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie 
z zaleceniami producenta i przeznaczeniem.  
Maszyny moŜna uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny 
naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
Liczba i wydajnośc sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazanich Inwestora w terminie 
przewidzianym umową.  
 
4. TRANSPORT 
 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. 
Na czas transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały przed  przemieszczaniem 
w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  
Zaleca się dostarczenie urządzeń na stanowisko montaŜu bezpośrednio przed montaŜem, 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. Tablice rozdzielcze  
 
Dla tablic naleŜy przygotować podłoŜe umoŜliwiające montaŜ rozdzielni.   MontaŜ aparatów w 
rozdzielni wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i projektem, tak aby istniały skuteczne warunki 
chłodzenia.  
 
5.2  Roboty kablowe 

5.2.1  Roboty ziemne - Linie kablowe  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4m. Zmianę kierunku rowu 
naleŜy wykonać po łuku. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, naleŜy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.  
Wymaga się aby zachować wymagane przez producenta promienie gięcia kabli i jednocześnie by 
promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niŜ 0,5m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o 
napięciu do 1 kV.  
Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby, po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1m) oraz 
średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni  gruntu była nie mniejsza niŜ:
  
-  0,7m dla kabli układanych poza jezdniami      
-  1.0m dla kabli układanych pod jezdniami 
Przy zasypywaniu wykopów wykonywanych dla linii kablowych grunt naleŜy zagęszczać warstwami 
co 20cm.Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić co najmniej 0,95 . Wymagane jest 
zagęszczanie gruntu Is=1,03 w obrębie korpusu drogowego. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający 
po zasypaniu  kabla, naleŜy rozplantować w pobliŜu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub 



przez InŜyniera. 
 

 
5.2.2  MontaŜ kabli w ziemi 

Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od-10-krotnej średnicy 
zewnętrznej – kable typu YAKY, YKY, YKSY 
Kabla nie naleŜy układać jeŜeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niŜsza niŜ  00C / 
kable  typu YAKY,  YKY, YKSY /  
Kabel moŜna układać ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu rolek tocznych. 
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoŜe.  
W gruntach nie piaszczystych kable naleŜy układać na warstwie piasku o grubości 0,1m, następnie 
kabel naleŜy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m. Pozostałą część wykopu naleŜy zasypać 
gruntem rodzimym. Przy skrzyŜowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel 
naleŜy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  
Kable powinny być ułoŜone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niŜ 1% długości 
wykopu.  
Kable krzyŜujące się z innymi kablami oraz z występującym uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub 
drogami, torami itp. naleŜy chronić i zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy 
N SEP-E-004. 
KaŜdą linię kablową naleŜy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników 
nakładanych na kabel co 10m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego (grubość minimalna 
0,5mm, szerokość wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niŜ 200mm) 
ułoŜonego w ziemi nad kablem . Kolor folii niebieski. Zaleca się przy słupach, szafie oświetleniowej, 
przepustach kablowych; pozostawienie  2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 

 
  

5.2.3  MontaŜ kabli w rurach umieszczonych w ziemi 

Głębokość umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej granicy rury, 
powinna wynosić co najmniej:  
-  0,7m przy układaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni  
-  1,0m przy układaniu kabli w części dróg przeznaczonych do ruchu kołowego 
W jednej rurze powinien być ułoŜony jeden kabel. Średnica zewnętrzna rury musi być większa od 
50mm i jednocześnie nie mniejsza niŜ: 
-  1,5. krotna średnica kabla gdy układany jest jeden kabel    
Rury w miejscach wprowadzeń i wyprowadzeń kabli powinny być uszczelnione. 
Zaleca się wykonywanie uszczelnień z silikonu. 

 
5.2.4  MontaŜ osprzętu kablowego 

Przy montaŜu muf naleŜy zachować warunki: 
• Wykop powinien mieć szerokość nie mniejszą niŜ 1,5m, a długość nie mniejszą niŜ 2,5m 
• Poszczególne mufy na kablach jednoŜyłowych powinny być przesunięte w stosunku do siebie o 
odległość równą długości mufy z dodatkiem 1m 

 

5.2.5  Układanie w ziemi bednarki Fe/Zn  

Bednarkę Fe/Zn naleŜy układać w wykopach wykonywanych dla lini kablowych. Na odcinku 
układania bednarki wykop naleŜy pogłebić o 10cm. Na dnie pogłębionego wykopu naleŜy ułoŜyć 
bednarkę i przysypać ją 10cm warstwą gruntu rodzimego, a następnie ułoŜyć kabel zgodnie ze 
stosowaną technologią. 
W miejscach gdzie bednarka układana jest samodzielnie naleŜy wykonać wykop                        o 
szerokości 0,4m i głębokosci 0,7m następnie naleŜy ułoŜyć w wykopie bednarkę i zasypać ją 
gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu bednarki grunt naleŜy zagęszczać do osiągnięcia Is > 0,95 . 

 
5.4. Monta Ŝ słupów o świetleniowych .  

5.4.1  Roboty ziemne i ustawienie słupów  

Lokalizacja w terenie projektowanych słupów powinna być wytyczona przez geodetów.  
Wykopy pod słupy oświetleniowe wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na 



podwoziu samochodowym. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna 
wykopu. 
Po zasypaniu słupów naleŜy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który winien wynosić co 
najmniej 0,97. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu,  naleŜy rozplantować w pobliŜu 
lub odwieźć na miejsce wskazane lub przez InŜyniera Kontraktu 
Przed przystąpieniem do montaŜu słupa naleŜy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów 
łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą w przypadku 
uszkodzenia podczas transportu, naleŜy uzupełnić. 
Słupy ustawiać naleŜy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia masztu naleŜy zwrócić uwagę, 
aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. 
 Przed zdjęciem z haka, ustawiany słup lub maszt powinien być zabezpieczony  
           przed upadkiem..  
Po wykonaniu robót montaŜowych naleŜy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku 
miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Nie naleŜy malować przy temperaturze otoczenia niŜszej niŜ 5oC i 
wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80%. 
 Słupy ustawione na stanowiskach powinny spełniać następujące wymagania: 
• słup powinien stać pionowo, z tym Ŝe dopuszczalne odchylenie słupa w kaŜdym kierunku od osi 
pionowej moŜe być : 
r < 2h/300 
gdzie: h - wysokość części nadziemnej słupa 
• oś  oprawy powinna być ustawiona prostopadle do ulicy, 
• wnęka słupa powinna być usytuowana od strony przeciwnej do najazdu - na zewnątrz od ulicy. 
Oś wnęki powinna tworzyć kąt 450 z linią równoległą do osi ruchu. W miejscach, gdzie występują 
bariery ochronne, ekrany akustyczne lub poręcze ochronne, słupy naleŜy ustawiać tak, aby był łatwy 
dostęp do wnęki z bezpiecznikami. Zaleca się, aby dolna krawędź wnęki była minimum 0,5m od 
powierzchni chodnika lub gruntu. We wnękach naleŜy zainstalować tabliczki z odpowiednią ilością 
zabezpieczen.  
Projektowane słupy powinny umoŜliwiać podejście do tabliczki bezpiecznikowej kablami o   
przekrojach zgodnych   z projektem. 
  

5.4.2  MontaŜ opraw oświetleniowych 

    
MontaŜ opraw na słupach i wysięgnikach naleŜy wykonywać przy pomocy   
 samochodu z balkonem. 
KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 
wysięgników. Montowane oprawy powinny być czyste 
NaleŜy stosować przewody o izolacji i osłonie polwinitowej z Ŝyłami miedzianymi o przekroju Ŝyły nie 
mniejszym niŜ 2.5 mm2.Ilość przewodów zaleŜna jest od ilości opraw. Przewody zasilające naleŜy 
łączyć do odpowiednich faz 
Oprawy naleŜy mocować na słupach i wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, 
po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜenie pracy. 
  Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowej. 
 
5.4.3 MontaŜ kabli 

Przy wprowadzeniu kabla do słupa naleŜy pozostawić w ziemi zapas kabla oraz zaopatrzyć kabel w 
oznaczniki zawierające: 
• symbol i nr ewidencyjny linii 
• oznaczenie kabla według odpowiedniej normy 
• znak uŜytkownika kabla 
• rok ułoŜenia 
Końcówki kabla wprowadzonego do wnęki bezpiecznikowej naleŜy chronić odcinkami rur 
termokurczliwych. 
  Kabel naleŜy układać zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004. 
 



5.4.4 MontaŜ urządzeń zabezpieczających 

Zabezpieczenie linii oświetleniowych  umieszczone sa w projektowanej rozdzielni, zabezpieczenie 
opraw - na tabliczce zainstalowanej we wnęce słupa. Tabliczka powinna mieć zaciski 
przystosowane do przekroju kabla zasilającego. 

 

5.4.5  MontaŜ instalacji przeciwporaŜeniowej 

Dodatkowej ochronie przeciwporaŜeniowej podlegają: 
• słupy stalowe 
• ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych 
• oprawy oświetleniowe  
Przewody ochronne naleŜy przyłączyć do specjalnie do tego celu przewidzianych zacisków 
śrubowych. Uziomy naleŜy wykonywać ze stali ocynkowanej. 
Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie naleŜy zabezpieczyć przed korozją lakierem 
asfaltowym nałoŜonym co najmniej dwukrotnie. 

 

 

5.5.  Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora Ŝeniowej 

System dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej – dostatecznie szybki e wyłączenie w układzie 
sieci TN-C-S.. 
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej, i w kaŜdym odgałęzieniu o 
odległości nie większej niŜ 200 m, oraz dla wszystkich  naleŜy wykonać uziomy, których rezystancja 
nie moŜe przekraczać 10 omów. 
Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z uŜyciem prętów stalowych ∅ 20 mm, nie krótszych niŜ 
2,5 m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm. Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi 
się w szafie oświetleniowej i latarniach, naleŜy łączyć przewodami uziomowymi o przekrojach nie 
mniejszych od przekroju uziomu poziomego. 
 
  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, specyfikacją i instrukcjami  przedstawiciela Inwestora.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji. Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji e 
elektrycznych wewnętrznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań 
na budowie w celu wykazania Przedstawicielowi Inwestora zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacja projektową i ST. Materiały posiadające 
atest Producenta stwierdzający zgodność z warunkami określonymi w specyfikacji mogą być 
dopuszczone do uŜycia bez sprawdzających badań.  
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
             pkt 6. 

6.2.  Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli naleŜy 
sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z 
wykopu. 

6.3.  Fundamenty i ustoje 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 



zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami norm. Ponadto naleŜy sprawdzić 
dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

6.4.  Słupy o świetleniowe 

  Elementy słupów i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 Słupy i maszty oświetleniowe, po ich montaŜu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

− dokładności ustawienia pionowego, 
− prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce oraz na zaciskach oprawy, 
− jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 
− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.5.  Linia kablowa 

  W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić  
               następujące pomiary: 

− głębokości zakopania kabla, 
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
− odległości folii ochronnej od kabla, 
− rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabla. 
− próbę napięciową izolacji kabla 
− próbę napięciową powłoki kabla 
Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości Ŝył kabla, które naleŜy wykonywać dla kaŜdego odcinka kabla. 

 Ponadto naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i  
              rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

6.6.  Instalacja przeciwpora Ŝeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiar głębokości 
ułoŜenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić 
wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 
Pomiary głębokości ułoŜenia bednarki naleŜy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie 
powinna być zakopana płycej niŜ 60 cm. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 
 Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy wykonać pomiary ich rezystancji. 
 Po wykonaniu instalacji oświetleniowej naleŜy pomierzyć skuteczność ochrony  
               przeciwporaŜeniowej 
 Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony               
               przeciwporaŜeniowej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Obmiaru robót naleŜy dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. W trakcie 
realizacji  Wykonawca robót jest zobowiązanym do przekazania zamawiającemu częściowych 
lub końcowych obmiarów robót ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających, których 
weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie moŜliwa.  
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 .Ogólne zasady odbioru robót  
 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, i wymaganiami 
Inwestora jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 



8.2 .Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiorowi podlegają: 
 
- fundamenty slpów oświetleniowych i kable układane w ziemi 
 
8.3 .Dokumenty do odbioru końcowego robót  
 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązny jest przygotować: 
- dziennik budowy 
- projektową dokumetacje powykonawczą 
- protokóly z dokonanych pomiarów 
- pomary natęzenia ośweitlenia  
- protkóly robót zanikjących 
- certyfikaty i atesty zabudowanych urządzeń i aparatów 
W przypadku stwierdzenia usterek Inwstor ustali zakres robót poprawkowych , które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Iwestorem  
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót na 
postawie wyników pomiarów i badań 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- dostarczenie materiałów sprzętu oraz ich składowanie 
- wykonanie robót zasadniczych, pomocniczych, wykończeniowych 
- montaŜ osprzętu, opraw oświetleniowych  
- wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd, wnęk 
- montaŜ i demontaŜ niezbędnych rusztowań 
- uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

I. Przepisy prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6, 
poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881). 

3. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, 
poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 857; nr 96, poz. 959) z 
późniejszymi zmianami. 

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166, poz.1360) z 

późniejszymi zmianami. 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 
2003 nr 52, poz. 452). 

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, 



poz. 1568). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 912). 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) z 
późniejszymi zmianami. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczs wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041). 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49, poz. 4 

 
II. Normy 

1. PN-IEC-60364-1:2000 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania   

                                                         Podstawowe 

2. PN-IEC-60364-4-41:2000 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa 

3. PN-IEC-60364-4-42:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

4. PN-IEC-60364-4-43:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 

5. PN-IEC-60364-4-443:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub     

                                                               łączeniowymi.. 

6. PN-IEC-60364-4-47:2001 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniającej  

                                                               bezpieczeństwo.  

                                                               Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem  

                                                               elektrycznym.. 

7. PN-IEC-60364-4-481:1994 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

                                                               bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów  

                                                               zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

8. PN-IEC-60364-5-523:2001 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaŜ   

                                                                wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała         

                                                                 przewodów. 



9. PN-IEC-60364-5-54:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaŜ   

                                                                wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

10. PN-IEC-60364-5-559:2003 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaŜ   

                                                                wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe  

                                                                i  instalacje oświetleniowe. 

11. PN-IEC-60364-6-61:2000 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie  

                                                               odbiorcze 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


