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I.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa,
ochrony, kontroli i odbioru robót)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji Technicznej Ogólnej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólna (STO) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole

Podstawowej w Nowej Wsi, dz. nr ew. 285, obręb 0010-Nowa Wieś”.
1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Ogólna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1.
1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
1.1.3. Określenia podstawowe
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 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.
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć 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.
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metodą montazu – także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami

dokonanymi

w

toku

wykonywania

robót

oraz

geodezyjnymi

pomiarami

powykonawczymi.
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć 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 wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
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kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.2.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokolarnie
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów,
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
STWiOR.
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.
1.2.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.
1.2.3.Zgodność robót z dokumentacja projektową i STWiOR
Dokumentacja projektowa, STWiOR 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 mają być zgodne z dokumentacją projektową
i STWiOR.
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 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 dokumentacją
projektową lub STWiOR i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.2.4.

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.
1.2.5. 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.
1.2.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy 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.
1.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
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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.
1.2.8. Ograniczenie obciążeń 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 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.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1.2.9.
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 odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy zobowiązany jest do zapewnienia
sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.2.10.
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.
1.2.11.

Stosowanie się 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. W sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane dokumenty.
1.3. Materiały
1.3.1.

Źródła uzyskania materiałów

Strona 6

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”

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 STWiOR w
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
STWiOR w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Technicznych (STWiOR).
1.3.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
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 proponowaną 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.
1.3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
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 oraz koniecznością
wykonania tych robót po raz drugi.
1.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
1.3.5.Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR 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.
1.4. 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 STWiOR, 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, STWiOR 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 STWiOR 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.
1.5. Transport
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
1.5.2. Wymagania dotyczące 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 nieodpowiadające 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.
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1.6. Wykonanie 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 STWiOR, PZJ (Programu Zapewnienia Jakości) i 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 STWiOR, a także w normach.
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.
1.7. Kontrola jakości robót
1.7.1.

Program zapewnienia jakości

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 dokumentacją projektową, STWiOR.
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);

−

sposób oraz formę 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.;
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−

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.

1.7.2.

Zasady kontroli jakości 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 STWiOR.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR. 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 mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 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.
1.7.3.
Pobieranie próbek
Próbki będą 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 mieć 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.
1.7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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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.
1.7.5. Raporty z badań
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.
1.7.6.Badania przeprowadzone 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 STWiOR 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 oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
1.8. 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 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

−

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 STWiOR, 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.

1.9. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
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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.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia, o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
−

pozwolenie na budowę;

−

zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ustawy Prawo
Budowlane;

−

protokoły przekazania terenu budowy;

−

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

−

protokoły odbioru robót;

−
−

protokoły z narad i ustaleń;
operaty geodezyjne,

−

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.10.

Obmiar robót

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany
obmiar robót.
1.11.
Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym odbiorom:
−

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

−

odbiorowi częściowemu;

−

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);

−

odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.
Podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy
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II

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

2. Wstęp
2.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego pod boiska.
2.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.
2.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie boiska oraz utwardzenia terenu
2.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w pkt. 1.1.3.
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.2.
2.6. Materiały
Nie występują.
2.7. Sprzęt
2.7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano pkt. 1.4.
2.7.2. Sprzęt do wykonywania 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;
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− samochodów samowyładowczych;
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
2.8. Transport
2.8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano pkt.1.5.
2.9. Wykonanie robót
2.9.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt.1.6.
2.9.2. Warunki przystąpienia do robót
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Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw podbudowy pod
nawierzchnię sportową. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.
2.9.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi boisk i w rzędach równoległych
do osi boisk lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików
lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych, niż co 10 metrów.
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, na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiOR, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkład w miejsce wskazane.
2.9.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
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. Zaleca się,
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
stawiane w dokumentacji, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości stopnia 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
Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia stopnia zagęszczenia określonego w dokumentacji.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -10% do +10%.
2.9.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
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 podbudowy pod nawierzchnię,
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to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Kierownik budowy wspólnie z Inspektorem Nadzoru oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
2.10.
2.10.1.

Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1.7.
2.10.2.

Szerokość profilowanego koryta

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż +10 cm i -5 cm.
2.10.3.

Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20
mm.
2.10.4.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją 0,5%.
2.10.5.

Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
2.11.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 2.10. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
2.12.

Obmiar robót

2.12.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt.1.10.
2.12.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
2.13.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.1.11.
2.14.
2.14.1.

Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnosci

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano pkt. 1.12.
2.14.2.

Cena jednostkowa

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

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Warstwy wyrównawcze i odsączające

3. Wstęp
3.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw wyrównujących i odsączających.
3.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.
3.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą.
Zakres robót :
- warstwę odsączającą z piasku lub pospółki pod boisko oraz utwardzenie terenu z kostki
brukowej (grubości warstwy pod poszczególnymi obiektami zostały określone w dokumentacji
projektowej);
3.4. Określenia podstawowe
- Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w pkt. 1.1.3.
3.5. Materiały
3.5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1.3.
3.5.2. Rodzaje materiałów
- piasek lub pospółka;
- woda.
3.5.3. Składowanie materiałów
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania pobudowy nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione.
3.6. Sprzęt
3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano pkt. 1.4.
3.6.2. Sprzęt do wykonania podbudowy
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Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparki lub koparko – ładowarki;
- równiarki;
- walców wibracyjnych lub zagęszczarki płytowej lub ubijaków mechanicznych.
3.7. Transport
3.7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano pkt.1.5.
3.7.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
3.8. Wykonanie robót
3.8.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt.1.6.
3.8.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w rozdziale II niniejszej
specyfikacji.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi boiska i w rzędach równoległych
do osi boiska, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
3.8.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi stopnia
zagęszczenia określonego w dokumentacji.
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3.8.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
3.9. Kontrola jakości robót
3.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1.7.
3.9.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5
cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
3.9.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej;
- 20 mm dla warstwy odsączającej z piasku.
3.9.4. Spadki poprzeczne i podłużne
Spadki poprzeczne i podłużne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją +/- 0,5 %.
3.9.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -1 cm.
3.9.6. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż +/- 10%
3.10.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w
punkcie 3.10. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości, co
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, dołożenie materiału i
powtórne zagęszczenie.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
3.11.
3.11.1.

Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 1.10.
3.11.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy.
3.12.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.11.
3.13.
3.13.1.

Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 1.12.
3.13.2.
Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót;
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża;
- przygotowanie kruszywa;
- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania;
- rozłożenie kruszywa;
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa;
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych;
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
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IV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Betonowe obrzeża boisk oraz montaż polimerobetonowych koryt odwodnienia liniowego

4. Wstęp
4.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża
oraz polimerobetonowych koryt odwodnienia liniwego na zakończeniu nawierzchni boisk.
4.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.
4.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych:
- obrzeża betonowe 8x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu klasy C12/15;
- polimerobetonowych koryt odwodnienia liniowego, z rusztem żeliwnym, klasy B125 na ławie z
betonu klasy C16/20;
4.4.

Określenia podstawowe
Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.
Koryta odwodnienia liniowego – betonowe elementy służąca do odprowadzania wody.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w pkt. 1.1.3.

4.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.2.
4.6. Materiały
4.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1.3.
4.6.2. Rodzaje materiałów
- obrzeża betonowe koloru szarego 8x30x100 cm;
- polimerobetonowe koryto odwodnienia liniowego klasy B125 z rusztem żeliwnym;
- beton klasy C16/20;
- beton klasy C12/16;
- piasek lub pospółka;
- woda.
4.6.3. Składowanie materiałów
Beton do wykonania ławy należy bezpośrednio przed wbudowaniem dostarczyć z betoniarni.
Podobnie należy postąpić z pospółką. W przypadku wykonywania podsypki ręcznie na budowie
piasek należy składować na hałdach natomiast cement należy składować na paletach po
przykryciem z foli lub pod zadaszeniem. Obrzeża, kostkę i ścieki betonowe należy składować na
paletach w miejscu niekolidującym z wykonywaniem robót.
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4.6.4. Sprzęt
4.6.4.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano pkt. 1.4.
4.6.4.2.

Sprzęt do ustawienia obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. Przy wycinaniu
rowków pod ławę należy stosować spalinowa piłę tarczową do ciecia.
4.7.
4.7.1.

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1.5.

4.7.2.

Transport obrzeży betonowych i koryt odwodnienia liniowego
Betonowe obrzeża chodnikowe oraz koryta odwodnienia liniowego mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7
wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża i koryta powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.8. Wykonanie robót
4.8.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.6.
4.8.2. Wykonanie rowka pod obrzeże
Rowek pod ławę należy wykonywać w sposób określony w dokumentacji projektowej. Wymiary
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.
4.8.3. Podłoże pod ławę
Podłoże pod ławę obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze żwiru lub
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę

wykonuje się przez

zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
4.8.4. Ustawienie betonowych obrzeży i koryt odwodnienia liniowego
Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obłożona betonem, korty będzie stanowił
tak zwany opór. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem
lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Koryta odwodnienia liniowego należy ustawiać na wyrównanym podłożu zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana koryta powinna być obłożona betonem, korty
będzie stanowił tak zwany opór. Koryta układać do czoła zgodnie z systemowymi fazami
montażowymi, bezwzględnie unikać nadmiernych „szpar”, które

uniemożliwią późniejszy

montaż rusztu do ramy koryta.
4.9. Kontrola jakości robót
4.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1.7.
4.9.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Sprawdzenie kształtu i wymiarów
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
4.10.

Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę);
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku;
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego i koryta odwodnienia liniowego;
− linii obrzeża i koryta w planie, które może wynosić +/- 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża i koryta, które może wynosić +/- 1 cm na każde 100 m
długości obrzeża,
− wypełnienia spoin obrzeża, sprawdzane, co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
4.11.

Obmiar robót

4.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 1.10.
4.11.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego oraz koryta
odwodnienia liniwoego.
4.12.
4.12.1.

Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robot

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.11.
4.12.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie ławy pod obrzeża i koryta,
− wykonanie podsypki.
4.13.

Podstawa płatności

4.13.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 1.12.
4.13.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie rowków,
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− rozścielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrzeża,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m betonowego koryta odwodnienia liniowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie rowków,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie koryta odwodnienia liniowego,
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Nawierzchnie syntetyczne i wyposażenie boisk

5. Wstęp
5.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni
syntetycznych boisk .
5.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.
5.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych:
- wykonanie syntetycznej modułowej nawierzchni polipropylenowej na boisku
- montaż wyposażenia sportowego boisk.
5.4.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w pkt. 1.1.3.

5.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.2.

5.6. Materiały
5.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1.3.
5.6.2. Rodzaje materiałów
- syntetyczna modułowa nawierzchnia polipropylenowa;
- farba wraz z utwardzaczem do oznaczenie linii boisk;
- bramki stalowe ocynkowane do piłki ręcznej wraz z siatkami;
- stalowe słupki do siatkówki wraz z siatka i antenkami;
- tuleje do mocowania elementów wyposażenia boisk;
- beton klasy C16/20 do wykonania fundamentów.
5.6.3. Składowanie materiałów
Nawierzchnię polipropylenowa przechowywać na płycie betonowej boiska w oryginalnych
opakowaniach.
Sprzęt sportowy składować w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed dostępem
osób trzecich.
5.6.4. Sprzęt
5.6.4.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano pkt. 1.4.
5.6.4.2.

Sprzęt do ustawienia obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. Transport
5.6.5.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1.5.
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5.6.6.

Transport obrzeży betonowych
Materiały do wykonania nawierzchni sportowych mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu. Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5.7. Wykonanie robót
5.7.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.6.
5.7.2. Montaż wyposażenia boisk
Wyposażenie boisk montować po rozłożeniu nawierzchni. Sprzęt montować zgodnie z
zaleceniami producenta oraz zapisami dokumentacji projektowej.
5.7.3. Montaż nawierzchni polipropylenowej
Nawierzchnię polipropylenową układać ręcznie na wykonanej i zatartej podbudowie betonowej.
5.8. Kontrola jakości robót
5.8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1.7.
5.8.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić kompletność i jakość
materiałów. Do wykonania nawierzchni boisk można przystąpić po protokolarnym odbiorze
wierzchniej warstwy podbudowy przez Inspektora Nadzoru.
5.9. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a)

Kształt i wymiar wykopów pod fundamenty sprzętu sportowego;

b) Równości rozłożenia nawierzchni z tolerancją +/- 2 cm na każde 100 m długości;
c) Pionu ustawienia wyposażenia boisk;
d) Grubość i równość poszczególnych elementów wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy.
5.10.

Obmiar robót

5.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 1.10.
5.10.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni sportowej oraz 1 sztuka wyposażenia boiska
w sprzęt sportowy.
5.11.
5.11.1.

Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robot

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.11.
5.11.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie wykopów pod fundamenty,
− wykonanie montażu tulei w fundamencie betonowym;
5.12.
5.12.1.

Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 1.12.
5.12.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 modułowej nawierzchni polipropylenowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wyznaczenie osi środkowych podbudowy betonowej,
− ręczne rozłożenie nawierzchni polipropylenowej;
− wycięcie otworów w miejscu montażu tulei sprzętu sportowego;
− malowanie linii segregacyjnych pól gier;
− montaż po obwodzie nawierzchni systemowej listy zamykającej;
Cena wykonania montażu 1 sztuki wyposażenia sportowego boiska obejmuje:
− prace pomiarowe i przygotowawcze;
− dostarczenie materiałów;
− wykonanie otworu pod fundament tulei;
− wykonanie filtru odwadniającego pod tuleją i nawiercenie w jej podstawie otworów fi 8;
− ustawienie tulei w wykopie zgodnie z instrukcją producenta;
− zabetonowanie tulei;
− montaż w tulei sprzętu sportowego oraz jego uzbrojenie w siatki.
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VI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Podbudowa betonowa pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego

6. Wstęp
6.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy
betonowej pod nawierzchnię modułowa na boisku.
6.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.
6.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych:
- z wykonaniem podbudowy betonowej pod nawierzchnię modułowa na

boisku

wielofunkcyjnym.
6.4.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i

definicjami podanymi w pkt. 1.1.3.
6.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.2.
6.6. Materiały
6.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1.3.
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem.
6.6.2. Rodzaje materiałów
- beton klasy C20/25;
- zbrojenie rozproszone;
- sznur i masa dylatacyjna;
- woda.
6.6.3. Składowanie materiałów
Beton do wbudowaniem należy bezpośrednio przed wbudowaniem dostarczyć z betoniarni.
6.6.4. Sprzęt
6.6.4.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano pkt. 1.4.
6.6.4.2.

Sprzęt do ustawienia obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu:
- łaty wibracyjnej;
- zacieraczki talerzowej;
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- piły tarczowej do ciecia.
6.7.
Transport
6.7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1.5.
6.7.2.

Transport obrzeży betonowych
Fola oraz materiały do wypełnienia dylatacji mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu. Mieszankę betonową należy dostarczyć na budowę bezpośrednio przed wbudowaniem
w samochodzie przystosowanym do przewozu i mieszania mieszanki betonowej. Mieszankę
betonową układać przy użyciu pompy do betonu lub specjalistycznego wozidła.

6.8. Wykonanie robót
6.8.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.6.
6.8.2. Wykonanie podbudowy betonowej
Nawierzchnia betonowa powinna być wykonywana po ustawieniu obrzeży , koryt odwodnienia
liniowego oraz oddzieleniu istniejącej podbudowy asfaltowej od nowo wykonywanej podbudowy
betonowej folia izolacyjną.
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywania w temperaturach niższych niż 50C i nie
wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i
trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.
Podbudowę powinno się nawilżyć dla zabezpieczenia przed wchłanianiem wody ze świeżego
rozłożonego betonu.
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z
zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być
suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno na
gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 100C przy bezdeszczowej,
możliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być
oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości około 1 m.
6.9. Kontrola jakości robót
6.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1.7.
6.10.

Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
- równość wykonywanej podbudowy w kierunku podłużnym i poprzecznym mierzone łata 4
metrową z tolerancją +/- 3 mm;
- grubość podbudowy betonowej;
- głębokość nacięcia szczelin dylatacyjnych;
- stan czystości szczelin dylatacyjnych.
6.11.

Obmiar robót

6.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 1.10.
6.11.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy betonowej.
6.12.
6.12.1.

Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robot

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.11.
6.13. Podstawa płatności
6.13.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 1.12.
6.13.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
− dostarczenie materiałów;
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej;
− zatarcie podbudowy betonowej na gładko;
− nacięcie szczelin dylatacyjnych;
− wypełnienie szczelin dylatacyjnych;
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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VII

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym

7. Wstęp
7.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem piłko chwytów na
boisku wielofunkcyjnym.
7.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.
7.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych:
- dostosowaniem wysokości dolnego naciągu piłkochwytu do nowo projektowanego poziomu
nawierzchni sportowej;
7.4.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
definicjami podanymi w pkt. 1.1.3.

7.5.

i

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.2.

7.6. Materiały
7.6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1.3.
Metalowe elementy piłko chwytów zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie
proszkowe. Elementy ogrodzenia placu zabaw zabezpieczone impregnatem i malowane 3 krotnie
środkiem zabezpieczającym drewno.
7.6.2. Rodzaje materiałów
Wykorzystane zostaną materiały obecnie zamontowane na piłkochwycie. W przypadku
uszkodzenia któregokolwiek z nich należy go wymienić na nowy.
7.6.3. Składowanie materiałów
Zgodnie w wymaganiami ogólnymi.
7.6.4. Sprzęt
7.6.4.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano pkt. 1.4.
7.6.4.2.
Sprzęt do ustawienia obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu:
7.7.
7.7.1.

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 1.5.

7.8. Wykonanie robót
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7.8.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.6.
7.9. Kontrola jakości robót
7.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1.7.
7.10.

Badania w czasie robót

- naciągnięcie dolnej linki piłkochwytu;
Naciągnięcie siatki piłkochwytu;
7.11.

Obmiar robót

7.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 1.10.
7.11.2.
7.12.

Jednostka obmiarowa
Odbiór robót

7.12.1.

Ogólne zasady odbioru robot

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 1.11.
7.13.

Podstawa płatności

7.13.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 1.12.
7.13.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostkowa obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
− podniesienie dolnej linki naciągowej siatki piłkochwytu;
− zawinięcie lub ucięcie i obszycie dolnej krawędzi siatki piłkochwytu;
− przymocowanie dolnej krawędzi siatki do linki naciągowej;
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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