
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  ogólnych  wymagań  technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:
- „Remont  istniejącego  boiska  służącego  rekreacji,  położonego  na  działce

nr ewid. 691 w Króliku Polskim”.
- „Budowa  boiska  szkolnego  służącego  celom  rekreacyjnym,  na  działce  nr 

ewid. 164 w Bałuciance”
- „Montaż  trybuny  przestawnej  na  boisku  szkolnym  położonym  na  działce

nr ewid. 533 w Rymanowie Zdroju”
1.2. Zakres Robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną:
- wykonanie plantowania, profilowania terenu z zagęszczeniem podłoża,
- wykonanie warstw podbudowy i warstw wyrównujących,
- wykonanie nawierzchni boiska,
- instalacja urządzeń sportowych (bramki, ławki, piłkochwyty),
- wykonanie odwodnienia boiska.
1.3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Techniczną, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
inżyniera.
1.4. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
Dokumentację Techniczną oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
1.5. Dokumentacja Techniczna, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy będzie zawierać następujące części: 
- Przedmiary robót,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót,
- Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej.
1.6. Dokumentacja Techniczna, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), 
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
1.7.  Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji 
Technicznej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone 
materiały muszą być zgodne z Dokumentacja Techniczną i Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi.
1.8.  Dane  określone  w  Dokumentacji  Technicznej  i  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych  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 bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.



1.9. W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą w pełni  zgodne z Dokumentacją 
Techniczną  lub  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  i  wpłynie  to  na 
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  także  materiały  będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.10. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz odpowiada za ochronę instalacji 
na powierzchni i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.

2. MATERIAŁY
2.1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów i  odpowiednie świadectwa 
badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że 
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  sposób  ciągły  spełniają  wymagania 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła 
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
2.3. 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.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektora nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
wskazanych przez Wykonawcę.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione
z terenu budowy.
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  Dokumentacja  Techniczna  lub  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  przewidują 
możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów w wykonywanych  robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed 
użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest  do używania  tylko  takiego sprzętu,  który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych  w  przypadku  braku  ustaleń 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Technicznej,  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych 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 on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  na  żądanie  Inspektora  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane 
przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja Techniczna lub Szczegółowe Specyfikacje  Techniczne 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.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 
transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne 
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenia  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w Dokumentacji Technicznej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
Szczegółowych wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego 
użytkowanych dróg publicznych 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. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Techniczną  wymaganiami  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  oraz  poleceniami 
Inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi 
w Dokumentacji Technicznej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.



Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji 
Technicznej  i  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych,  a  także  w  normach
i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań 
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
i jakości materiałów.
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją  określoną  w  pkt  1.  i  które  spełniają  wymogi  Szczegółowych  Specyfikacji  
Technicznych.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Szczegółowe 
Specyfikacje  Techniczne,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób, jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać,  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
1. protokoły przekazania terenu budowy,
2. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3. protokoły odbioru robót,
4. protokoły z narad i ustaleń,
5. operaty geodezyjne,
6. korespondencję na budowie.
6.4. Przechowywanie dokumentów.



Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  w  wykonywanych  robót  zgodnie
z  Dokumentacją  Techniczną  i  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi,
w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie 
indziej  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg  ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych.  Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  własne 
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty 
pomiarowe  o  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy 
udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza,  pisemnie,  Wykonawca  Inspektorowi 
Nadzoru.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru Inspektorowi nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie 
dokumentów  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją 
Techniczną, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach 
umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje 
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót (końcowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszone, 
pisemnie, przez Wykonawcę Zamawiającemu z powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego 
w obecności  Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Techniczną i Szczegółowymi  
Specyfikacjami Technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz 
instalacyjnych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:
1.  Dokumentację  Powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  Uwagi  i  zalecenia  Inspektora  nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,



3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi,
4. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
5.  Kopie  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  
powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  według  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  robót  wycenionych  jako  jednostkowe  jest  wartość  (kwota) 
skalkulowana i podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach 
umowy (ofercie).
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Technicznej. Wynagrodzenie robót będzie obejmować:
1. Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
2.  Wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty),
4. Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,  
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, baraki socjalne, 
utwardzenie, koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy,
5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
6. Podatki  obliczane zgodnie z obowiązującymi  przepisami.  Do cen jednostkowych  nie 
należy wliczać podatku VAT.
Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna 
oraz  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych 
realizacją przedmiotu Umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie  z  rysunkami  i  specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.  Rozumie  się,  
iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie  później  niż
30  dni  przed  datą  składania  ofert),  o  ile  nie  postanowiono  inaczej.  Roboty  będą 



wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)
i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi  innymi  wymaganiami,  zawartymi  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych.
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243 poz. 1623).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838
z późn. zm.).
4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. 
Nr 47 poz. 401).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOJAZD

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  dojazdu  przy  realizacji  remontu  istniejącego  boiska  służącego  rekreacji,  
położonego na działce nr ewid. 691 w Króliku Polskim.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i mające na celu wykonanie podbudowy pod dojazd do remontowanego boiska.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  bezpieczeństwo wszelkich 
czynności  na  terenie  budowy,  metody  Użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej  SST  i  dokumentacji  technicznej.  Do  wykonania  robót  mogą  być  stosowane 
wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

− Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010r., Nr 243 poz. 1623).
− Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92. 

poz. 881);
2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni  narzutowych  i  otoczaków  albo  ziaren  żwiru  większych  od  5mm.  Kruszywo 
powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów - uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:

− zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12;
− zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26;
− zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;
− ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
− nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18;
− odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19;
− wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01.
2.4. Warstwy kruszyw

− warstwa jezdna gr. 10cm – kliniec sortowany 4÷31,5mm,



3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:

− równiarki lub spycharki uniwersalne;
− walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża.  Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Warunki ogólne

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne  pozwolenia  na  prowadzenie  gospodarki  odpadami  w  tym  na  ich  transport  
(Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie
i  spełniać  wymagania  techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej 
punkt 4.
4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 
kruszywa i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:

− dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji  jakości całej  zamawianej 
ilości kruszywa;

− zagwarantować  sobie  dostęp  do  wyników  badań  pełnych  i  niepełnych  oraz 
specjalnych, wykonanych przez producenta;

− zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 
wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:
 nazwę i adres producenta;

 datę i numer kolejnych badań;
 oznaczenie wg PN-B-06712;
 ilość kruszywa;
 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań;
4.3. Transport

Kruszywo  należy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  przed  rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, 
gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.
4.4. Składowanie kruszywa

Jeśli  kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej  nie jest  wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, 
to  Wykonawca  robót  powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem, 
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  
Technicznej pkt5.
5.2. Przygotowanie podłoża

Przed  zagęszczeniem  rozścielane  kruszywo  wyprofilować  do  spadków  poprzecznych 
i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Technicznej. W czasie profilowania 
należy  wyrównać  lokalne  zagłębienia.  Nawierzchnię  należy  zagęszczać,  odpowiednim 
sprzętem przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie nawirzchni powinno być 
równomierne na całej szerokości. Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowo-klińcowej należy 
sprawdzić  wg  BN-  77/8931-12.  W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg  BN-64/8931-02,  lub  wg  wskazań  Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla 
wody.  Naweirzchnia  musi  być  wykonana  zgodnie  z  Polską  Normą  i  warunkami 
technicznymi.  Nawierzchnie  z  kruszywa  powinny odpowiadać wymaganiom związanym
z  nośnością,  zagęszczeniem  oraz  równością  sprawdzanym  po  zakończeniu  każdej
z warstw. Równość warstwy wierzchniej: tolerancja na łacie 4 m do 6mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady.

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej pkt. 6.
6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni twardej nieulepszonej.

Równość nawierzchni twardej nieulepszonej
Nierówności nawierzchni twardej nieulepszonej nie mogą przekraczać 6mm. Nierówności 
poprzeczne  nawierzchni  twardej  nieulepszonej  należy  mierzyć  łatą  4-metrową. 
Nierówności nie mogą przekraczać 6mm. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DRENAŻ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  drenażu  przy  realizacji  remontu  istniejącego  boiska  służącego  rekreacji, 
położonego na działce nr ewid. 691 w Króliku Polskim.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z  wykonaniem  odwodnienia  boiska  (drenażu).  W  ramach  robót  dotyczących  systemu 
odwadniającego powierzchnię boiska należy wykonać wykopy liniowe, podsypkę, obsypkę 
filtracyjną, drenaż rurowy, kanały odprowadzające, studzienki drenarskie.
Drenaż, składa się z rur drenażowych zabezpieczonych filtrem z włókna syntetycznego, 
rozłożonych pod płytą boiska (o średnicy 100mm), włączonych w rurę zbiorczą (średnicy 
100mm), która odprowadza wody deszczowe do kontrolnej studzienki drenarskiej średnicy 
min. 315mm, z której wody odprowadzane są rurą do istniejącego rowu melioracyjnego. 
Rury drenarskie śr. 100mm ułożone są w poprzek płyty boiska.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z Dokumentacją Techniczną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.5. Dokumentacja robót

Dokumentację robót stanowią:

− dokumentacja  techniczna do zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  nie 
wymagających pozwolenia na budowę;

− specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku 
zamówień  publicznych),  zgodna  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
02 września 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów 
budowlanych,  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07 lipca 1994r.  (Dz.U. 2010r.
Nr 243 poz. 1623);

− protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych.

2. MATERIAŁY
Materiały zastosowane do wykonania systemu odwadniającego:

− materiał filtracyjny (żwir, piasek),
− rury drenarskie z PCV ze szczelinami z filtrem z geowłókniny średnicy 100mm,
− kształtki połączeniowe z PCV o odpowiednich średnicach,
− rury drenarskie z PCV bez szczelin średnicy 100mm,



− studzienka drenarska kontrolna o śr. min. 315mm, z włazem żeliwnym lub stożkiem 
betonowym.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Jako materiały filtracyjne należy stosować:

− żwir  naturalny,  sortowany  o  wymiarach  ziaren  większych  niż  otwory  w  rurociągu 
drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać,

− piasek  gruby  o  wielkości  ziaren  do  2mm,  w  którym  zawartość  ziaren  o  średnicy 
większej niż 0,5mm wynosi więcej niż 50%, wg PN-B-02480,

− piasek  średni  o  wielkości  ziaren  do  2mm,  w  którym  zawartość  ziaren  o  średnicy 
większej  niż  0,5mm wynosi  nie  więcej  niż  50%,  lecz  zawartość  ziaren  o  średnicy 
większej  niż  0,25mm  wynosi  więcej  niż  50%,  wg  PN-B-02480.  Wskaźnik 
wodoprzepuszczalności  piasków  powinien  wynosić,  co  najmniej  8m/dobę,  przy 
oznaczaniu  wg  PN-B-04492.  Żwiry  i  piaski  nie  powinny  mieć  zawartości  związków 
siarki  w  przeliczeniu  na  SO3  większej  niż  0,2%  masy,  przy  oznaczaniu  ich
wg.  PN-B-06714-28.  Podsypkę  pod  rury  drenarskie  należy  wykonać  z  piasku 
odpowiadającego wymaganiom PNB- 11113.

2.2. Rury kanałowe

− rury  drenarskie  średnicy  100mm  z  PCV  z  filtrem  z  włókna  syntetycznego
wg PN-C-89221:1998;

− rury drenarskie średnicy 100mm z PCV bez szczelin wg PN-C-89221:1998;
− kształtki połączeniowe (trójniki, zaślepki)
2.3. Studzienki

− kompletna studzienka drenarska min. Ø315mm – 6szt (z zaślepką, włazem żeliwnym 
lub stożkiem betonowym, z dwoma redukcjami średnic na wylotach),

− geowłóknina drenarsko-separujaca z włókien ciągłych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3;

3.2. Sprzęt do wykonania drenażu

Do  wykonania  drenażu,  wykonawca  powinien  dysponować  następującym,  sprawnym 
technicznie,  sprzętem  dowolnego  typu,  pod  warunkiem  zaakceptowania  go  przez 
Inspektora Nadzoru: - sprzętem do zagęszczania gruntu

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4

4.2. Warunki dostawy kruszywa

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 
kruszywa i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:



− dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji  jakości całej  zamawianej 
ilości kruszywa;

− dokonać  uzgodnień  dotyczących  rytmiczności  dostaw  wynikającej
z harmonogramu robót;

− zagwarantować  sobie  dostęp  do  wyników  badań  pełnych  i  niepełnych  oraz 
specjalnych, wykonanych przez producenta;

− zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 
wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:
 nazwę i adres producenta;
 datę i numer kolejnych badań;
 oznaczenie wg PN-B-06712;
 ilość kruszywa;
 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań;

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo  należy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  przed  rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, 
gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.
4.4. Składowanie kruszywa

Jeśli  kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej  nie jest  wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, 
to  Wykonawca  robót  powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem, 
rozfrakcjowaniem i  zmieszaniem z innymi  materiałami kamiennymi.  Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
4.5. Rury PVC

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami 
lub  dźwignią  z  belką  umożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesin  na  wiązce.  Nie  wolno 
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo 
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki  
należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy 
transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:

− przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
− przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C ÷ +30°C, przy czym 

powinna  być  zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach  ujemnych,
z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

− na  platformie  samochodu  rury  powinny  leżeć  kielichami  naprzemianlegle,
na podkładach drewnianych  o szerokości  co najmniej  10cm i  grubości  co najmniej 
2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

− wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m,
− rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,
− przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
− przy  długościach  większych  niż  długość  pojazdu,  wielkość  zwisu  rur  nie  może 

przekraczać 1m.
Kształtki  kanalizacyjne  należy przewozić  w odpowiednich pojemnikach z  zachowaniem 
ostrożności jak dla rur z PVC.

5. WYKONANIE ROBÓT



5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  
Technicznej  pkt  5.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do akceptacji  projekt 
organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą 
wykonane roboty dotyczące systemu odwadniającego boisko.
5.2. Wykonanie wykopu pod sączki drenarskie

Metoda  wykonania  wykopu  drenarskiego  (ręczna  lub  mechaniczna)  powinna  być 
dostosowana do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych i posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu 
rurki  drenarskiej  i  prowadzić  ku  górze,  w  celu  zapewnienia  wodzie  stałego  odpływu. 
Wydobyty  grunt  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu  z  pozostawieniem 
wolnego  pasa  terenu  o  szerokości,  co  najmniej  1m licząc  od  krawędzi  wykopu  –  dla 
komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy 
od kąta jego stoku naturalnego.
W  celu  zabezpieczenia  wykopu  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych 
powierzchnię terenu należy wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu.
5.3. Ułożenie podsypki

Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków należy oczyścić. Na 
oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości min. 5cm. Podsypkę 
przy  sączącej  się  wodzie  (jeżeli  jest)  należy  wykonać  tuż  przed  układaniem  rurek 
drenarskich.
5.4. Układanie rurociągu drenarskiego

Układanie rurociągu należy rozpocząć niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia 
niebezpieczeństwa  osuwania  się  skarp.  Skrajny,  ułożony  najwyżej  otwór  rury  należy 
zasłonić  odpowiednią  zaślepką  w  celu  uniemożliwienia  przedostawania  się  piasku
i  cząstek  gruntu  do wnętrza  rury.  Perforowane  rury  z  tworzyw  sztucznych,  z  gładkimi 
powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek.
5.6. Zasypanie rurociągu

Zasypanie  rurociągu  należy  wykonać  materiałem filtracyjnym.  Zasypanie  powinno  być 
wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. Po ułożeniu rur 
należy wykonać obsypkę ze żwiru do wysokości 10cm nad wierzchem rury, zagęszczoną 
ubijakiem po obu stronach przewodu, a następnie układać warstwy materiału filtracyjnego,  
zgodnie z projektem, grubości nie większej  niż od 20 do 25cm w stanie luźnym, które 
należy lekko ubić w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rur.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw 
przeznaczonych  do wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań Zamawiającemu
w celu akceptacji materiałów.
6.3. Kontrola kruszywa



Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oceny  jakości  kruszywa  dostarczonego  przez 
producenta i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie:

− rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta najmniej raz w roku i  przy 
każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru;

− rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa;
− rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy 

dotyczących reaktywności alkalicznej;
− atestu (zaświadczenia o jakości);
− oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa;
− dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku 

zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.
6.4. Badania w czasie robót

− szerokość  warstwy  nie  może  się  różnić  od  szerokości  projektowanej.  Nierówności 
podłużne  należy  mierzyć  4-metrową  łatą,  zgodnie  z  BN-  68/8931-04  i  nie  mogą 
przekraczać 2cm;

− spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Różnice między 
rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny 
przekraczać -1cm i -2cm;

− oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
+/-5cm;

− grubość warstwy wg rysunków z tolerancją ±1cm;
− wskaźnik  zagęszczenia  warstwy  odsączającej,  określony  wg  BN-77/8931-12  nie 

powinien być mniejszy od 1.
6.5. Odchyłki w wykonaniu rurociągu drenarskiego

Przy wykonywaniu rurociągu drenarskiego dopuszczalne są następujące tolerancje:

odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od ±10cm,
pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5%,
pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10%,

− odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na 
ławach celowniczych - nie powinny przekraczać ±5cm,
− odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji 
projektowej, nie powinno przekraczać:

przy zmniejszeniu spadku -5% projektowanego spadku,
przy zwiększeniu spadku +10% projektowanego spadku

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostką obmiarowa jest 1 metr sześcienny (m3) wykopu, zasypania.
Jednostką obmiarową zabezpieczeń drenaży poprzez obsypanie i owinięcie włókniną jest  
1 metr (m) zabezpieczonego rurociągu.
Jednostką obmiarową drenażu jest 1 metr (m) rury.
Jednostką  obmiarową  studzienki  drenarskiej  jest  1  sztuka  (szt.)  zamontowanego 
urządzenia.



8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Roboty 
uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  Ogólną  Specyfikację  Techniczną
i  wymaganiami  Zamawiającego,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

− dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie wykonywania robót,

− stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych  reperów,  uzbrojenia  podziemnego  przebiegającego  wzdłuż
i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, 
zadrzewienie;

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
8.2.1. Zakres

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

− sposobu  wykonania  wykopów  pod  względem:  obudowy,  oraz  ich  zabezpieczenia 
przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,

− przydatności podłoża naturalnego do budowy systemu odwodnienia (rodzaj podłoża, 
stopień agresywności, wilgotności),

− warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
− zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
− podłoża  wzmocnionego,  w  tym  jego  grubości,  usytuowania  w  planie,  rzędnych

i głębokości ułożenia,
− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Technicznej, OST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
− ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
− długości  i  średnicy  przewodów  oraz  sposobu  wykonania  połączenia  rur

i prefabrykatów;
− szczelności przewodów i studzienek,
− materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
− izolacji przewodów i studzienek.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Techniczną i OST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności.
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów.

8.3. Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

− dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
− świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
− inwentaryzacja  geodezyjna  obiektów  na  planach  sytuacyjnych  wykonana  przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NAWIERZCHNIA
Z TRAWY NATURALNEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  nawierzchni  z  trawy  naturalnej  przy  realizacji  boiska  szkolnego  służącego 
celom rekreacyjnym, na działce nr ewid. 164 w Bałuciance.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.
2.2. Piasek gruboziarnisty jako warstwa wyrównująca.
2.3. Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:
2.3.1.  ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości,
2.3.2. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.4. Ziemia kompostowa
Do  nawożenia  gleby  mogą  być  stosowane  komposty,  powstające  w  wyniku  rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plew),  przy  kompostowaniu  ich  na  otwartym  powietrzu  w  pryzmach,  w  sposób 
i w warunkach  zapewniających  utrzymanie  wymaganych  cech  i  wskaźników  jakości 
kompostu. Kompost fekaliowo - torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu 
z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf  
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej
-  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  kory  zmieszanej  z  mocznikiem i  osadami
z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy.
Kompost  z  kory  sosnowej  może  być  stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.5. Nasiona traw



Nasiona  traw najczęściej  występują  w  postaci  gotowych  mieszanek  z  nasion  różnych 
gatunków.  Gotowa  mieszanka  traw  powinna  mieć  oznaczony  procentowy  skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy  mineralne  powinny  być  w  opakowaniu,  z  podanym  składem  chemicznym 
(zawartość  azotu,  fosforu,  potasu  -  N.P.).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− spycharek do wykonania profilowania,
− koparek,
− samochodów samowyładowczych,

4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport  materiałów  do  zieleni  drogowej  może  być  dowolny  pod  warunkiem,  że  nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt 5.
5.2. Trawa
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastych
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− 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,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1÷4kg na 100m2, chyba że 

SST przewiduje inaczej,
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu 

ostatecznego  wyrównania  i  stworzenia  dobrych  warunków dla  podsiąkania  wody. 



Jeżeli  przykrycie  nasion  nastąpiło  przez  wałowanie  kolczatką,  można  już  nie 
stosować wału gładkiego,

− mieszanka  nasion  trawnikowych  może  być  gotowa  lub  wykonana  wg  składu 
podanego w SST.

5.2.2. Wymagania dla trawy.
Mieszanka  traw  w  przeznaczeniu  do  użytkowania  intensywnego  przy  normie  50g/1m2

o następującym składzie gatunkowym:
− życica trwała - 45%,
− kostrzewa czerwona - 25%,
− kostrzewa trzcinowa - 10%,
− kostrzewa owcza - 10%,
− wiechlina łąkowa - 10%.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwo o uznaniu mieszanki materiału siewnego.
5.2.3. Płyta boiska
Przed  przystąpieniem do  wykonania  niwelacji  należy  teren  uporządkować  z  wszelkich 
zanieczyszczeń (śmieci, gruz). Rozścielenie ziemi urodzajnej należy wykonać o średniej 
grubości 12cm z nadaniem płycie boiska kopertowego spadku wynoszącego ok. 0,5÷1%. 
Na przygotowanym podłożu należy wykonać nawierzchnię trawiastą z przykryciem nasion 
po  wysiewie  walcem  kolczatką.  Nawierzchnia  z  trawy  naturalnej  powinna  spełniać 
optymalne  warunki  dla  gry  w  piłkę  nożną.  Linie  segregacyjne  i  krawędziowe  boisk 
szerokości  12cm  w  kolorze  białym.  Wysianie  mieszanki  traw  w  przeznaczeniu
do użytkowania intensywnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi,
− ilości rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodności  składu  gotowej  mieszanki  traw z  ustaleniami  dokumentacji  technicznej

i ST,
− gęstości zasiewu nasion,
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NAWIERZCHNIA
Z TRAWY NATURALNEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  nawierzchni  z  trawy  naturalnej  przy  realizacji  remontu  istniejącego  boiska 
służącego rekreacji, położonego na działce nr ewid. 691 w Króliku Polskim.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.
2.2. Piasek gruboziarnisty jako warstwa wyrównująca.
2.3. Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:
2.3.1.  ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości,
2.3.2. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.4. Ziemia kompostowa
Do  nawożenia  gleby  mogą  być  stosowane  komposty,  powstające  w  wyniku  rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plew),  przy  kompostowaniu  ich  na  otwartym  powietrzu  w  pryzmach,  w  sposób 
i w warunkach  zapewniających  utrzymanie  wymaganych  cech  i  wskaźników  jakości 
kompostu. Kompost fekaliowo - torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu 
z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf  
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej
-  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  kory  zmieszanej  z  mocznikiem i  osadami
z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy.
Kompost  z  kory  sosnowej  może  być  stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.5. Nasiona traw



Nasiona  traw najczęściej  występują  w  postaci  gotowych  mieszanek  z  nasion  różnych 
gatunków.  Gotowa  mieszanka  traw  powinna  mieć  oznaczony  procentowy  skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy  mineralne  powinny  być  w  opakowaniu,  z  podanym  składem  chemicznym 
(zawartość  azotu,  fosforu,  potasu  -  N.P.).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− spycharek do wykonania profilowania,
− koparek,
− samochodów samowyładowczych,

4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport  materiałów  do  zieleni  drogowej  może  być  dowolny  pod  warunkiem,  że  nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt 5.
5.2. Trawa
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastych
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− 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,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1÷4kg na 100m2, chyba że 

SST przewiduje inaczej,
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu 

ostatecznego  wyrównania  i  stworzenia  dobrych  warunków dla  podsiąkania  wody. 



Jeżeli  przykrycie  nasion  nastąpiło  przez  wałowanie  kolczatką,  można  już  nie 
stosować wału gładkiego,

− mieszanka  nasion  trawnikowych  może  być  gotowa  lub  wykonana  wg  składu 
podanego w SST.

5.2.2. Wymagania dla trawy.
Mieszanka  traw  w  przeznaczeniu  do  użytkowania  intensywnego  przy  normie  50g/1m2

o następującym składzie gatunkowym:
− życica trwała - 45%,
− kostrzewa czerwona - 25%,
− kostrzewa trzcinowa - 10%,
− kostrzewa owcza - 10%,
− wiechlina łąkowa - 10%.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwo o uznaniu mieszanki materiału siewnego.
5.2.3. Płyta boiska
Przed  przystąpieniem do  wykonania  niwelacji  należy  teren  uporządkować  z  wszelkich 
zanieczyszczeń (śmieci, gruz). Rozścielenie ziemi urodzajnej należy wykonać o średniej 
grubości 12cm z nadaniem płycie boiska kopertowego spadku wynoszącego ok. 0,5÷1%. 
Na przygotowanym podłożu należy wykonać nawierzchnię trawiastą z przykryciem nasion 
po  wysiewie  walcem  kolczatką.  Nawierzchnia  z  trawy  naturalnej  powinna  spełniać 
optymalne  warunki  dla  gry  w  piłkę  nożną.  Linie  segregacyjne  i  krawędziowe  boisk 
szerokości  12cm  w  kolorze  białym.  Wysianie  mieszanki  traw  w  przeznaczeniu
do użytkowania intensywnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi,
− ilości rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodności  składu  gotowej  mieszanki  traw z  ustaleniami  dokumentacji  technicznej

i ST,
− gęstości zasiewu nasion,
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ODWODNIENIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania odwodnienia przy realizacji boiska szkolnego służącego celom rekreacyjnym,  
na działce nr ewid. 164 w Bałuciance.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z  wykonaniem  odwodnienia  boiska  (drenażu).  W  ramach  robót  dotyczących  systemu 
odwadniającego powierzchnię boiska należy wykonać wykopy liniowe, podsypkę, obsypkę 
filtracyjną, drenaż rurowy, kanały odprowadzające, studzienki drenarskie.
Drenaż, składa się z rur drenażowych zabezpieczonych filtrem z włókna syntetycznego, 
rozłożonych pod płytą boiska (o średnicy 100mm), włączonych w rurę zbiorczą (średnicy 
100mm), która odprowadza wody deszczowe do kontrolnej studzienki drenarskiej średnicy 
min. 315mm, z której wody odprowadzane są rurą do istniejącego rowu melioracyjnego. 
Rury drenarskie śr. 100mm ułożone są w poprzek płyty boiska.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją Techniczną, SST i  poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.5. Dokumentacja robót

Dokumentację robót stanowią:

− dokumentacja  techniczna do zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  nie 
wymagających pozwolenia na budowę;

− specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku 
zamówień  publicznych),  zgodna  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
02 września 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów 
budowlanych,  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07 lipca 1994r.  (Dz.U. 2010r.
Nr 243 poz. 1623);

− protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych.

2. MATERIAŁY
Materiały zastosowane do wykonania systemu odwadniającego:

− materiał filtracyjny (żwir, piasek),
− rury drenarskie z PCV ze szczelinami z filtrem z geowłókniny średnicy 100mm,
− kształtki połączeniowe z PCV o odpowiednich średnicach,
− rury drenarskie z PCV bez szczelin średnicy 100mm,
− studzienka drenarska kontrolna o śr. min. 315mm, z włazem żeliwnym lub stożkiem 

betonowym.



2.1. Wymagania dla kruszywa

Jako materiały filtracyjne należy stosować:

− żwir  naturalny,  sortowany  o  wymiarach  ziaren  większych  niż  otwory  w  rurociągu 
drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać,

− piasek  gruby  o  wielkości  ziaren  do  2mm,  w  którym  zawartość  ziaren  o  średnicy 
większej niż 0,5mm wynosi więcej niż 50%, wg PN-B-02480,

− piasek  średni  o  wielkości  ziaren  do  2mm,  w  którym  zawartość  ziaren  o  średnicy 
większej  niż  0,5mm wynosi  nie  więcej  niż  50%,  lecz  zawartość  ziaren  o  średnicy 
większej  niż  0,25mm  wynosi  więcej  niż  50%,  wg  PN-B-02480.  Wskaźnik 
wodoprzepuszczalności  piasków  powinien  wynosić,  co  najmniej  8m/dobę,  przy 
oznaczaniu  wg  PN-B-04492.  Żwiry  i  piaski  nie  powinny  mieć  zawartości  związków 
siarki  w  przeliczeniu  na  SO3  większej  niż  0,2%  masy,  przy  oznaczaniu  ich
wg.  PN-B-06714-28.  Podsypkę  pod  rury  drenarskie  należy  wykonać  z  piasku 
odpowiadającego wymaganiom PNB- 11113.

2.2. Rury kanałowe

− rury  drenarskie  średnicy  100mm  z  PCV  z  filtrem  z  włókna  syntetycznego
wg PN-C-89221:1998;

− rury drenarskie średnicy 100mm z PCV bez szczelin wg PN-C-89221:1998;
− kształtki połączeniowe (trójniki, zaślepki)
2.3. Studzienki

− kompletna studzienka drenarska min. Ø315mm – 6szt (z zaślepką, włazem żeliwnym 
lub stożkiem betonowym, z dwoma redukcjami średnic na wylotach),

− geowłóknina drenarsko-separujaca z włókien ciągłych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3;

3.2. Sprzęt do wykonania drenażu

Do  wykonania  drenażu,  wykonawca  powinien  dysponować  następującym,  sprawnym 
technicznie,  sprzętem  dowolnego  typu,  pod  warunkiem  zaakceptowania  go  przez 
Inspektora Nadzoru: - sprzętem do zagęszczania gruntu

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4

4.2. Warunki dostawy kruszywa

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 
kruszywa i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:

− dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji  jakości całej  zamawianej 
ilości kruszywa;



− dokonać  uzgodnień  dotyczących  rytmiczności  dostaw  wynikającej
z harmonogramu robót;

− zagwarantować  sobie  dostęp  do  wyników  badań  pełnych  i  niepełnych  oraz 
specjalnych, wykonanych przez producenta;

− zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 
wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:
 nazwę i adres producenta;
 datę i numer kolejnych badań;
 oznaczenie wg PN-B-06712;
 ilość kruszywa;
 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań;

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo  należy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  przed  rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, 
gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.
4.4. Składowanie kruszywa

Jeśli  kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej  nie jest  wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, 
to  Wykonawca  robót  powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem, 
rozfrakcjowaniem i  zmieszaniem z innymi  materiałami kamiennymi.  Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
4.5. Rury PVC

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami 
lub  dźwignią  z  belką  umożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesin  na  wiązce.  Nie  wolno 
stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo 
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki  
należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy 
transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:

− przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
− przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C ÷ +30°C, przy czym 

powinna  być  zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach  ujemnych,
z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

− na  platformie  samochodu  rury  powinny  leżeć  kielichami  naprzemianlegle,
na podkładach drewnianych  o szerokości  co najmniej  10cm i  grubości  co najmniej 
2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

− wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m,
− rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,
− przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
− przy  długościach  większych  niż  długość  pojazdu,  wielkość  zwisu  rur  nie  może 

przekraczać 1m.
Kształtki  kanalizacyjne  należy przewozić  w odpowiednich pojemnikach z  zachowaniem 
ostrożności jak dla rur z PVC.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót



Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  
Technicznej  pkt  5.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do akceptacji  projekt 
organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą 
wykonane roboty dotyczące systemu odwadniającego boisko.
5.2. Wykonanie wykopu pod sączki drenarskie

Metoda  wykonania  wykopu  drenarskiego  (ręczna  lub  mechaniczna)  powinna  być 
dostosowana do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych i posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu 
rurki  drenarskiej  i  prowadzić  ku  górze,  w  celu  zapewnienia  wodzie  stałego  odpływu. 
Wydobyty  grunt  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu  z  pozostawieniem 
wolnego  pasa  terenu  o  szerokości,  co  najmniej  1m licząc  od  krawędzi  wykopu  –  dla 
komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy 
od kąta jego stoku naturalnego.
W  celu  zabezpieczenia  wykopu  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych 
powierzchnię terenu należy wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu.
5.3. Ułożenie podsypki

Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków należy oczyścić. Na 
oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości min. 5cm. Podsypkę 
przy  sączącej  się  wodzie  (jeżeli  jest)  należy  wykonać  tuż  przed  układaniem  rurek 
drenarskich.
5.4. Układanie rurociągu drenarskiego

Układanie rurociągu należy rozpocząć niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia 
niebezpieczeństwa  osuwania  się  skarp.  Skrajny,  ułożony  najwyżej  otwór  rury  należy 
zasłonić  odpowiednią  zaślepką  w  celu  uniemożliwienia  przedostawania  się  piasku
i  cząstek  gruntu  do wnętrza  rury.  Perforowane  rury  z  tworzyw  sztucznych,  z  gładkimi 
powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek.
5.6. Zasypanie rurociągu

Zasypanie  rurociągu  należy  wykonać  materiałem filtracyjnym.  Zasypanie  powinno  być 
wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. Po ułożeniu rur 
należy wykonać obsypkę ze żwiru do wysokości 10cm nad wierzchem rury, zagęszczoną 
ubijakiem po obu stronach przewodu, a następnie układać warstwy materiału filtracyjnego,  
zgodnie z projektem, grubości nie większej  niż od 20 do 25cm w stanie luźnym, które 
należy lekko ubić w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rur.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw 
przeznaczonych  do wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań Zamawiającemu
w celu akceptacji materiałów.
6.3. Kontrola kruszywa



Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oceny  jakości  kruszywa  dostarczonego  przez 
producenta i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie:

− rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta najmniej raz w roku i  przy 
każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru;

− rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa;
− rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy 

dotyczących reaktywności alkalicznej;
− atestu (zaświadczenia o jakości);
− oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa;
− dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku 

zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.
6.4. Badania w czasie robót

− szerokość  warstwy  nie  może  się  różnić  od  szerokości  projektowanej.  Nierówności 
podłużne  należy  mierzyć  4-metrową  łatą,  zgodnie  z  BN-  68/8931-04  i  nie  mogą 
przekraczać 2cm;

− spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Różnice między 
rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny 
przekraczać -1cm i -2cm;

− oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
+/-5cm;

− grubość warstwy wg rysunków z tolerancją ±1cm;
− wskaźnik  zagęszczenia  warstwy  odsączającej,  określony  wg  BN-77/8931-12  nie 

powinien być mniejszy od 1.
6.5. Odchyłki w wykonaniu rurociągu drenarskiego

Przy wykonywaniu rurociągu drenarskiego dopuszczalne są następujące tolerancje:

odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od ±10cm,
pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5%,
pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10%,

− odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na 
ławach celowniczych - nie powinny przekraczać ±5cm,
− odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji 
projektowej, nie powinno przekraczać:

przy zmniejszeniu spadku -5% projektowanego spadku,
przy zwiększeniu spadku +10% projektowanego spadku

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostką obmiarowa jest 1 metr sześcienny (m3) wykopu, zasypania.
Jednostką obmiarową zabezpieczeń drenaży poprzez obsypanie i owinięcie włókniną jest  
1 metr (m) zabezpieczonego rurociągu.
Jednostką obmiarową drenażu jest 1 metr (m) rury.
Jednostką  obmiarową  studzienki  drenarskiej  jest  1  sztuka  (szt.)  zamontowanego 
urządzenia.



8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Roboty 
uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  Ogólną  Specyfikację  Techniczną
i  wymaganiami  Zamawiającego,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

− dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie wykonywania robót,

− stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych  reperów,  uzbrojenia  podziemnego  przebiegającego  wzdłuż
i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, 
zadrzewienie;

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
8.2.1. Zakres

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

− sposobu  wykonania  wykopów  pod  względem:  obudowy,  oraz  ich  zabezpieczenia 
przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,

− przydatności podłoża naturalnego do budowy systemu odwodnienia (rodzaj podłoża, 
stopień agresywności, wilgotności),

− warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
− zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
− podłoża  wzmocnionego,  w  tym  jego  grubości,  usytuowania  w  planie,  rzędnych

i głębokości ułożenia,
− jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Technicznej, OST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
− ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
− długości  i  średnicy  przewodów  oraz  sposobu  wykonania  połączenia  rur

i prefabrykatów;
− szczelności przewodów i studzienek,
− materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
− izolacji przewodów i studzienek.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Techniczną i OST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności.
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów.

8.3. Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

− dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
− świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
− inwentaryzacja  geodezyjna  obiektów  na  planach  sytuacyjnych  wykonana  przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – TRYBUNA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
montażu trybuny przestawnej  na  boisku szkolnym położonym na działce nr  ewid.  533
w Rymanowie Zdroju (Desznie).
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  dostawy,  montażu
i odbioru wyposażenia boiska tj.: trybuny przestawnej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z Dokumentacją Techniczną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.5. Dokumentacja robót.
Dokumentację robót stanowią:
− dokumentacja  techniczna do zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  nie 

wymagających pozwolenia na budowę;
− specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku 

zamówień  publicznych),  zgodna  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
02 września 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów 
budowlanych,  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07 lipca 1994r.  (Dz.U. 2010r.
Nr 243 poz. 1623);

− protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych.

2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  stosowane  do  realizacji  niniejszej  inwestycji  muszą  posiadać 
niezbędne  atesty  i  certyfikaty.  Materiały  przed  wbudowaniem  podlegają  zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru.
Komplet stanowią:
1. Trybuna przestawna dwurzędowa z siedziskami z tworzyw sztucznych na podestach 
kratownicowych i konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo o dł. 25m,
2. Kabiny dla zawodników rezerwowych sześcioosobowa z tworzyw sztucznych,
2. Tuleje montażowe,
3. Beton C12/15.

3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez 
Inspektora nadzoru.



Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i  spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Do betonowania fundamentów dla tulei montażowych używać betonu klasy min. C12/15.
Fundament betonowy wykonywany  „na mokro",  w którym osadzono tuleje  montażowe, 
można  wykorzystywać  do  dalszych  prac  (np.  instalowania  trybun)  co  najmniej  po
min. 7 dniach od ustawienia zabetonowania, a jeśli temperatura w czasie wykonywania  
fundamentu jest niższa od 10°C prace można wykonywać po 14 dniach.
Trybuny i kabiny dla zawodników rezerwowych montować wg wskazań producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów 
zaświadczenie o jakości  (atesty)  i  przedstawić  ich wyniki  Inspektorowi  nadzoru w celu 
akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN).
Dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty, certyfikaty).

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest
1szt. – trybuna przestawna dwurzędowa,
1szt. - kabina dla zawodników rezerwowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  pisemnie  Zamawiającemu  i  informuje 
Inspektora  nadzoru,  któremu  przedkłada  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację 
powykonawczą robót.
Odbiór  jest  potwierdzeniem wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie wykonania prac zawartych w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST.
9.1. trybuna przestawna dwurzędowa oraz
9.2. kabina dla zawodników rezerwowych



Cena wykonania 1szt. obejmuje:
1. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia,
2. Wykonanie fundamentów betonowych z gniazdami i tulejami do mocowania,
wyposażenia do podłoża,
3. Dostarczenie pełnej, wymaganej przepisami dokumentacji.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243 poz. 1623),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.  
881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204,  
poz. 2087, z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010r. Nr 185 poz. 1243),
5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz. 150).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYPOSAŻENIE 
BOISKA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wyposażenia boiska przy realizacji boiska szkolnego służącego celom rekreacyjnym, na 
działce nr ewid. 164 w Bałuciance.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania,  dostawy,  montażu
i odbioru wyposażenia boiska i obejmują:
- bramki piłkarskie do gry w piłkę nożną,
- tablica do koszykówki z konstrukcją.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z Dokumentacją Techniczną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.5. Dokumentacja robót.
Dokumentację robót stanowią:
− dokumentacja  techniczna do zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  nie 

wymagających pozwolenia na budowę;
− specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku 

zamówień  publicznych),  zgodna  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
02 września 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów 
budowlanych,  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07 lipca 1994r.  (Dz.U. 2010r.
Nr 243 poz. 1623);

− protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych.

2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  stosowane  do  realizacji  niniejszej  inwestycji  muszą  posiadać 
niezbędne  atesty  i  certyfikaty.  Materiały  przed  wbudowaniem  podlegają  zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru.
2.1. Bramki piłkarskie do gry w piłkę nożną.
Komplet stanowią:
1. Bramki aluminiowe do piłki nożnej, z siatkami,
2. Tuleje montażowe,
3. Beton C12/15.
2.2. Tablica do koszykówki kompletna (obręcz, siatka) z konstrukcją wsporczą.
Komplet stanowią:



1. Tablica do koszykówki kompletna (obręcz, siatka) z konstrukcją wsporczą,
2. Tuleje montażowe,
3. Beton C12/15.

3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez 
Inspektora nadzoru.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i  spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Bramki aluminiowe piłkarskie do gry w piłkę nożną.
Dwie  bramki  do  piłki  nożnej  o  wym.  5x2m.  Rama  bramki  z  profili  aluminiowych, 
malowanych proszkowo.
Elementy  złączne  stalowe  z  powłoką  galwaniczną.  Bramki  wyposażone  w  komplet 
elementów  do  mocowania  w  podłożu  oraz  siatki  do  bramek.  Bramki  muszą  spełniać 
wymogi normy EN749.
Do betonowania fundamentów dla tulei montażowych używać betonu klasy min. C12/15.
Fundament betonowy wykonywany  „na mokro",  w którym osadzono tuleje  montażowe, 
można  wykorzystywać  do  dalszych  prac  (np.  instalowania  bramek)  co  najmniej  po
min. 7 dniach od ustawienia zabetonowania, a jeśli temperatura w czasie wykonywania  
fundamentu jest niższa od 10°C prace można wykonywać po 14 dniach.
5.2. Tablica do koszykówki konstrukcją wsporczą.
Zestaw jednosłupowy do koszykówki typu „gęsia szyja”. Słup wykonany ze stalowej rury 
ø114mm,  ocynkowany,  tablica  stalowa  o  wym.  135x90cm,  półkolista,  ocynkowana 
(montaż  wg  zaleceń  producenta,  zgodnie  z  certyfikatami  bezpieczeństwa),  obręcz 
ocynkowana ogniowo, siatka łańcuchowa.
Do betonowania fundamentów dla tuleji montażowych używać betonu klasy min. C12/15.
Fundament betonowy wykonywany  „na mokro",  w którym osadzono tuleje  montażowe, 
można wykorzystywać do dalszych prac (np. instalowania słupa wsporczego tablicy do 
koszykówki)  co  najmniej  po  min.  7  dniach  od  ustawienia  zabetonowania,  a  jeśli  
temperatura  w  czasie  wykonywania  fundamentu  jest  niższa  od  10°C  prace  można 
wykonywać po 14 dniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów 
zaświadczenie o jakości  (atesty)  i  przedstawić  ich wyniki  Inspektorowi  nadzoru w celu 
akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN).
Dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty, certyfikaty).



7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest
1szt. – bramki piłkarskie do gry w piłkę nożną,
1szt. - tablica do koszykówki z konstrukcją wsporczą.

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  pisemnie  Zamawiającemu  i  informuje 
Inspektora  nadzoru,  któremu  przedkłada  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację 
powykonawczą robót.
Odbiór  jest  potwierdzeniem wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie wykonania prac zawartych w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST.
9.1. Bramki piłkarskie do gry w piłkę nożną oraz
9.2. Tablica do koszykówki z konstrukcją wsporczą.
Cena wykonania 1szt. obejmuje:
1. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia,
2. Wykonanie fundamentów betonowych z gniazdami i tulejami do mocowania,
wyposażenia do podłoża,
3. Dostarczenie pełnej, wymaganej przepisami dokumentacji.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i Rozporządzenia.
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne.
3.  PN-H-97053  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Ogólne 
wytyczne.
4. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.
5.  PN-M-82054  Śruby,  wkręty  i  nakrętki  stalowe  ogólnego  przeznaczenia.  Ogólne 
wymagania i badania.
6. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów.  Stopnie skorodowania i  stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
7. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
8. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i
9. aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
10.2.Inne dokumenty.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243 poz. 1623),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.  
881),



3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204,  
poz. 2087, z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010r. Nr 185 poz. 1243),
5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz. 150).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYPOSAŻENIE 
BOISKA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wyposażenia  boiska  przy  realizacji  remontu  istniejącego  boiska  służącego  rekreacji, 
położonego na działce nr ewid. 691 w Króliku Polskim.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania,  dostawy,  montażu
i odbioru wyposażenia boiska i obejmują:
- wykonanie piłkochwytów,
- bramki piłkarskie do gry w piłkę nożną,
- ławki drewniane o konstrukcji stalowej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z Dokumentacją Techniczną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.5. Dokumentacja robót.
Dokumentację robót stanowią:
− dokumentacja  techniczna do zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  nie 

wymagających pozwolenia na budowę;
− specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku 

zamówień  publicznych),  zgodna  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
02 września 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów 
budowlanych,  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07 lipca 1994r.  (Dz.U. 2010r.
Nr 243 poz. 1623);

− protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych.

2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  stosowane  do  realizacji  niniejszej  inwestycji  muszą  posiadać 
niezbędne  atesty  i  certyfikaty.  Materiały  przed  wbudowaniem  podlegają  zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru.
2.1. Piłkochwyty.
Komplet stanowią:
1. Słupki ogrodzeniowe z rury ocynkowanej Ø60mm, Ø42mm. Wyprodukowane zgodnie
z normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460.



Właściwości mechaniczne, parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone 
atestem  producenta  wg  PN-EN  10204.  Słupki  powlekane  poliestrowym  lakierem 
proszkowym.
Słupy zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego.
Kolor RAL 6005 – zielony
2. Siatka pleciona - ślimakowa z drutu ocynkowanego.
Siatka  wykonana  zgodnie  z  normami  PN-EN,  PN-67/M-80026,  o  właściwościach 
mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości.
Wytrzymałość na rozciąganie Rm=700MPa. Powlekana PCV (plastyfikat S-43) odporna na 
działanie promieni ultrafioletowych UV.
Oczko 35x35mm, średnica drutu (przed/po powlekaniu) 2,2/3,4mm.
Kolor RAL 6005 – zielony.
3. Linki stalowe ocynkowane Ø 2,6/4,0,
4. Beton C12/15,
5. Tuleje montażowe.
2.2. Bramki piłkarskie do gry w piłkę nożną.
Komplet stanowią:
1. Bramki aluminiowe do piłki nożnej, z siatkami,
2. Tuleje montażowe,
3. Beton C12/15.
2.3. Ławki drewniane o konstrukcji stalowej.
Komplet stanowią:
1. Ławka drewniana o konstrukcji stalowej,
2. Beton C12/15.

3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez 
Inspektora nadzoru.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i  spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Piłkochwyty.
Przed rozpoczęciem robót montażowych należy wytyczyć położenie piłkochwytów zgodnie 
z dokumentacją techniczną i ustaleniami poczynionymi z Inspektorem nadzoru, następnie 
wykonać  doły  pod  słupy  oraz  fundamenty  betonowe  z  osadzonymi  w  nich  tulejami  
montażowymi,  ustawić  słupy,  zamontować  piłkochwyty  z  siatki  stalowej  powlekanej
o wysokości min. 4,5m.
Doły pod słupy wykonać o wymiarach 0,4x0,4m i głębokości min. 1,2m.



Do betonowania fundamentów pod słupy z tulejami montażowymi używać betonu klasy 
min. C12/15.
Fundament betonowy wykonywany  „na mokro",  w którym osadzono tuleje  montażowe, 
można wykorzystywać  do dalszych prac (np.  instalowania słupów,  napinania siatki)  co 
najmniej  po min.  7 dniach od ustawienia zabetonowania,  a  jeśli  temperatura w czasie 
wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C prace można wykonywać po 14 dniach.
Słupy, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii  
piłkochwytów, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.
Słupy  z  rur  powinny  mieć  zabezpieczony  górny  otwór  rury  (kapturkami  z  tworzywa 
sztucznego lub zaspawane). Słupki końcowe, należy zabezpieczyć przed wychylaniem się 
ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając 
je wzdłuż biegu piłkochwytów pod kątem około od 20 do 45°.
Słupy  do  siatki  stalowej  powinny  być  przystosowane  do  umocowania  na  nich  linek 
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 
metalowych. Słupki końcowe, powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do 
nich  siatki.  Należy  rozwiesić  dziewięć  linek  usztywniających:  na  dole  i  w  środku 
ogrodzenia co 500 mm i przymocować je do słupków. U góry, jako usztywnienie należy 
zastosować rurę Ø42mm. Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się 
i wywierać nacisku na słupy końcowe, a w przypadku zerwania się, aby zwabiały siatkę 
tylko  między  słupkami.  Linki  napina  się  wyciągarkami  względnie  złączami  rzymskimi 
wmontowanymi co 3 do 8m. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one 
ujemnie na słupki końcowe. Siatkę metalową przymocować do słupków końcowych, za 
pomocą prętów płaskich.
Siatkę  napina  się  w  sposób  podobny  do  napinania  linek  i  przymocowuje  się
(np.  kawałkami  ocynkowanego  drutu  co  50  do  70cm)  do  linek.  Górną  krawędź  siatki  
metalowej należy łączyć z rurą Ø42mm zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka 
powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.
5.2. Bramki aluminiowe piłkarskie do gry w piłkę nożną.
Dwie bramki  do piłki  nożnej  o wym.  7,32x2,44m. Rama bramki  z profili  aluminiowych,  
malowanych proszkowo.
Elementy  złączne  stalowe  z  powłoką  galwaniczną.  Bramki  wyposażone  w  komplet 
elementów  do  mocowania  w  podłożu  oraz  siatki  do  bramek.  Bramki  muszą  spełniać 
wymogi normy EN749.
5.3. Ławki drewniane o konstrukcji stalowej.
Ławki  o  siedzisku  z  listew  drewnianych,  zabezpieczonych  przed  warunkami 
atmosferycznymi, mocowanych do konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie.
Ławki montowane na stałe w gruncie poprzez zabetonowanie.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów 
zaświadczenie o jakości  (atesty)  i  przedstawić  ich wyniki  Inspektorowi  nadzoru w celu 
akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN).
Dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty, certyfikaty).

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest



1m - piłkochwyty,
1szt. – bramki piłkarskie do gry w piłkę nożną, ławki drewniane,

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  pisemnie  Zamawiającemu  i  informuje 
Inspektora  nadzoru,  któremu  przedkłada  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację 
powykonawczą robót.
Odbiór  jest  potwierdzeniem wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie wykonania prac zawartych w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST.
9.1. Piłkochwyty.
Cena wykonania 1m piłkochwytu obejmuje:
1. Prace pomiarowe i przygotowawcze,
2. Wykonanie fundamentów pod słupy stalowe (wraz z wykopami),
3. Wykonanie piłkochwytów,
4. Wszelkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zlecenia,
5. Uporządkowanie terenu,
6. Przeprowadzenie badań kontrolnych i pomiarowych,
7. Dostarczenie pełnej, wymaganej przepisami dokumentacji.
9.2. Bramki piłkarskie do gry w piłkę nożną oraz
9.3. Ławki drewniane o konstrukcji stalowej.
Cena wykonania 1szt. obejmuje:
1. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia,
2. Wykonanie fundamentów betonowych z gniazdami i tulejami do mocowania,
wyposażenia do podłoża,
3. Dostarczenie pełnej, wymaganej przepisami dokumentacji.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i Rozporządzenia.
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne.
3.  PN-H-97053  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Ogólne 
wytyczne.
4. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.
5. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.
6. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania.
7.  PN-M-82054  Śruby,  wkręty  i  nakrętki  stalowe  ogólnego  przeznaczenia.  Ogólne 
wymagania i badania.



8. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów.  Stopnie skorodowania i  stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
9. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
10. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i
11. aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
12. BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen.
13. BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe.
10.2.Inne dokumenty.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243 poz. 1623),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.  
881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204,  
poz. 2087, z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010r. Nr 185 poz. 1243),
5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz. 150).


