
                                SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
 
 
ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE  
 
1) Przedmiot główny  

CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane  
2.) Przedmioty dodatkowe         
     CPV   45.11.12.00-0    Roboty rozbiórkowe 
     CPV  45.11.12.00-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty ziemne   
     CPV  45.21.22.21-1    Roboty w zakresie kształtowania  terenów sportowych i rekreacyjnych  
     CPV  45.34.00.00-2    Montaż piłkochwytów    
     CPV  37.45.00.00-7    Artykuły i sprzęt sportowy    
     CPV: 45.23.31.40-2    Roboty drogowe  
 
Obiekt:  
 
 
Zadanie:  
 
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 
 
- Roboty rozbiórkowe i ziemne, 
- Podbudowy i nawierzchnie boiska i chodników, 
- Wyposażenie boiska, 
- Zieleń, 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
 
 
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 prowadzenia robót budowlanych,  
 Przedmiotem zamówienia jest remont boiska wielofunkcyjnego wraz z  utwardzeniem  terenu    przy Zespole  Szkół  Nr 5 w 
Rzeszowie  ul.Beskidzka 5 obejmujący następujący zakres robót :  
           1. Roboty demontażowe : 
               -  roboty rozbiórkowe istniejącego boiska asfaltowego  wraz z elementami wyposażenia boiska  
              - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni utwardzonej  asfaltem ,  
          2 .Roboty ogólnobudowlane : 
             - roboty rozbiórkowe i ziemne  
             - podbudowa i nawierzchnia boiska  wielofunkcyjnego  
             - wyposażenie boisk w sprzęt sportowy  
             - budowa piłkochwytów   
             - nawierzchnie terenu z kostki betonowej  
 
1.4. Określenia podstawowe  
       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
       Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją projektową, SST i   
        poleceniami Inspektora nadzoru.  



1.5.1. Przekazanie placu budowy.  
          Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze  
           wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych  
           trasy oraz reperów  oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa   komplety SST.  
           Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru   
           końcowego Robót.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
         Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
         Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je  
         Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST.  
          Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  
          Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  
          Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
          W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich ważność:  
          1). Specyfikacje Techniczne,  
          2). Dokumentacja Projektowa  
          Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien  
          natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i  
          dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
          Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  
          odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
          Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi  
          wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
          Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty winny  
          być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej  
          mierze w pobliżu wartości granicznych.  
          W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją  Projektową lub ST, ale osiągnięta  
          zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu  budowli, to Inspektor może zaakceptować takie Roboty i  
          zgodzić się na ich pozostawienie,  jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z  
          ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z   
          Dokumentacją  Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą  
          niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
          Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.  
          Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem Robót lub brakiem  koniecznych działań ze strony 
          Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności  publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt  
          naprawi lub odtworzy uszkodzoną  własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed  
          powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich  
          jak: przewody, rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych  
          urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych  
          urządzeń w obrębie Placu Budowy.  
         O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń ,bądź ich przełożenia,  Wykonawca powinien zawiadomić  
          właścicieli urządzeń i Inspektora.   
          Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i  zabezpieczenia 
          przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwłocznie 
          powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej   
          pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
          Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
          terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
          Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.   
          W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach   
          niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
          odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
           publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 



           odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót.  
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od Daty 
            Rozpoczęcia do Zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu  
            końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
            sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
            końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
            rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
2. Materiały   
    2.1. Stosowane materiały  
           Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z  wyprzedzeniem, przed 
           rozpoczęciem robót. Materiały do budowy nabywane są przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do budowy i 
           przebudowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni 
           atest, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
           warunkom. Wszystkie użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej SST winny pochodzić z wytwórni posiadających 
           certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.  
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
       Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w 
       miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
       niż te dla których zostały zakupione ,to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora. 
       Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
       własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.3. Składowanie materiałów  
       Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących roboty 
       konstrukcyjno-budowlane. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy 
       powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w 
       porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów budowlanych powinny być dostosowane do 
       rodzaju składowanego materiału .Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w  
       miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
       Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
       Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo 
       w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany zaakceptowany  
       rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  
 
3. Sprzęt  
    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje  niekorzystnego wpływu na jakość 
    wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
    względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
    Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
    Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
     Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
     własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
     Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt powinien 
    odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone   
    parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
    przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, ponadto 
   należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  
 
4. Transport  
    Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
    wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być  
    odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego 
    rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich 
    uszkodzenie. Środki transportowe stosowane przy wykonywaniu zleconych robót to: samochód dostawczy,  
    W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 



 
 
5. Wykonanie robót  
   5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.  
         Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
         materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
         organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
         wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
         piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  
         wyznaczeniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
         Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
         sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  w ST, a także w normach i wytycznych. Inspektor jest 
         upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej  
        produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych 
        wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
        dokumentacji projektowej i SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w punkcie 2.4.Polecenia Inspektora 
        będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod  
        groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu po nosi Wykonawca.  
 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.  
      Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej SST, a zaistniała wadliwość tych  
       robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor zleci taki sposób 
       postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe 
       roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego.  
 
5.3. Zakres i warunki wykonania robót  
       5.3.1.Roboty rozbiórkowe i ziemne   
       5.3.1.1. Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni  
                    Roboty rozbiórkowe należy wykonać w możliwie w krótkim czasie ze względu na niekorzystne oddziaływanie na 
                    otoczenie oraz konieczność zachowania pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących w pobliżu obiektów. Wszelkie 
                    materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu. Nie należy prowadzić robót 
                    rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych w czasie deszczu oraz silnych wiatrów. Szczególna          
                    ostrożność należy zachować przy robotach w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów i urządzeń oraz drzew. 
                    Urządzenia budowlane znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów należy zabezpieczyć przed 
                    uszkodzeniami. Materiały z rozbiórki należy złożyć na terenie budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora  
                    Materiał z rozbiórki nie nadający się do ponownego użytku wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.  
 
      5.3.1.2. Roboty ziemne  
                   Zakres robót ziemnych obejmuje:   
                  - usunięcie wierzchniej warstwy gruntu [humusu], 
                  - niwelację terenu, 
                  - wykonanie koryta pod podbudowę boiska i nawierzchnię utwardzoną 
                  - wykopy pod bloki fundamentowe słupów ogrodzenia boiska/piłkochwyty, 
                  - wykopy pod bloki fundamentowe urządzeń wyposażenia boiska,   
                  - wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych min 5% w kierunku   
                    analogicznym jak spadki nawierzchni boiska. Zagęszczenie dna wykopu. Przed przystąpieniem do wykonania  
                    robót  ziemnych, należy dokładnie zapoznać się z dokumentacja techniczna,   sprawdzić zgodność rzędnych 
                    terenu i wyznaczonych   osi poziomych  z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych  
                    warunków    gruntowych lub niezgodności wymiarowych z projektem budowlanym, Wykonawca powinien  
                    powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i  Projektanta oraz  wstrzymać prowadzenie robót, w przypadku  
                    gdy ich wykonanie może wpłynąć niekorzystnie na stan  techniczny i jakość robót. Wykopy powinny być  
                    wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej  projektowanego poziomu posadowienia  
                    poszczególnych  elementów .W przypadku pogłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu posadowienia,  
                    należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia dalszych decyzji związanych z wykonaniem  
                    warstwy uzupełniającej  
                    Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  
                    -+/-5 cm dla wymiarów wykopów w planie;  
                     -+/-2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;  
                     -+/-10% -dla nachylenia skarp wykopów.  
                   Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia Zagęszczenie podłoża należy    
                   kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is=0,95.     



 
 
5.3.2. Podbudowy i nawierzchnie boiska i chodników  
         • podsypka z pospółki,  
           Materiałami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki z pospółki) jest pospółka wg PN-B-11113:1996[2],   
           dająca się zagęścić. Kruszywo powinno być jednorodne, bez  zanieczyszczeń organicznych. Przed rozpoczęciem i w  
           trakcie wykonywania podsypki należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:  
           - wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
           - ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
           - wyznaczeniem krawędzi i załamań, 
            - niwelacja kontrolna robót ziemnych i dna wykopu. 
          Na przygotowanym podłożu gruntowym należy równomiernie rozścielić o jednakowej grubości kruszywo stanowiące  
          podsypkę z uwzględnieniem spadków poprzecznych i wymaganych w dokumentacji projektowej. Zagęszczenie  
          podbudowy    powinno być równomierne na całej szerokości. Warstwa posypki po zagęszczeniu musi być  
         przepuszczalna dla wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi.  
          Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 3m do 10 mm.  
        • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
          Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem  
          wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka,  
          aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje  
          wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać  
          dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora  
          warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem  
          wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy   
          odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.  Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym  
          należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku  
          jej osi.  
          Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać  
          pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia  
          powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i  
         dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców  
          warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  
          Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego według normalnej próby Proctora. W przypadku, gdy  
          gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączająca lub odcinająca, uniemożliwia przeprowadzenie badania  
          zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń  
          płytowych. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć  
          przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest nisza od wilgotności optymalnej,   
          kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  
 
      • podbudowa betonowa  
        Podbudowy betonową wykonać w jednej warstwie o grubości 10 cm, po zagęszczeniu. Natychmiast po rozłożeniu i  
        wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć  
        prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po  
        zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących  
        sposobów:  
         a) skropienie preparatem pielęgnacyjnymi posiadającym aprobatę techniczną, w ilościach ustalonych w ST,  
         b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30  
              cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,  
         c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,  
         d) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.  
         Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami.  
         Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek   
         oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany  
         wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia  
         podbudowy.  
   • Obrzeża betonowe 100x20x6cm  
      Powierzchnie po obwodzie nawierzchni sportowej oraz ciągu komunikacyjnego należy ograniczyć obrzeżami betonowymi  
      100x20x6cm cm. Obrzeża należy układać na ławie betonowej. Rodzaj ław i jej parametry należy dobrać stosownie do  
       projektowanych parametrów oraz warunków geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest wykonanie 
       szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25mm, która należy wypełnić elastyczna masa do spoin. Ustawienie  
     obrzeży na ławach betonowych należy wykonywać na zaprawie cementowo – piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość  



     winna wynosić, 3 cm po zagęszczeniu Umożliwia to niezależne odkształcenie się krawężników i ławy spowodowane  
     różnicami temperatury w zmiennych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu krawężników. Przy układaniu obrzeży  
     należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna  
     mieć 5 mm pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeży, nie ujęte w niniejszym opracowaniu, należy realizować w  
     oparciu o normę BN-64/8845.  
  • nawierzchnia bezpieczna z granulatu gumowego w kształcie podwójnej litery T, kolor zielony i szary, wymiary kostki  
     200x160x43mm,  
     Opis nawierzchni bezpiecznej [elastycznej]  
     -nawierzchnia sportowo – rekreacyjna z granulatu gumowego standardowo występująca w elementach o wymiarach 
      200 x 160 mm i grubości 43 mm,  
     -nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla  
      określonego zastosowania,  
     -wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. Spadki na  
      nawierzchniach należy ukształtować w ten sposób, aby woda spłynęła poza teren boiska,  
     -nawierzchnia musi być wodoprzepuszczalna, składać się z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego SBR,  
     -wierzchnia cześć kostki powinna być gładka po obwodzie sfrezowana.  
        Wymagane minimalne parametry techniczne nawierzchni: 
 

lp Nazwa  
 

Wartość  
 

1 Materiał  
 

Granulat gumowy SBR,  
w składzie granulat oponiarski  
 

2 Kolor Czerwony, zielony 

3 Wymiary zewnętrzne 200 x 160 x 43 mm 

4 Stabilność wymiarów Długość / szerokość ±1%  
grubość ±2 mm  
 

5 Twardość WSp Shore A 50-60  
 

6 Gęstość poprzeczna . 770 kg/m3 

7 . Wytrzymałość na rozciąganie PN 
EN ISO  527-1-1998  
 

3,2 MPA  
 

8 Chłonność wody PN EN ISO 62:2000 0,94% 

9 Współczynnik przewodzenia ciepła  
PN EN 12524:2003  
 

0,1 W/(m2*k)  
 

10 Współczynnik przenikania ciepła 1,65 W/(m2*k) 

11 Test wytrzymałościowy  
EN 840-S- uderzeń 

Spełniony  
 

12 Test wytrzymałościowy  
EN 840-S-9-cio godzinny  
 

Spełniony 

13 Odporność na ściskanie 180 [mm3] 

14 Odporność na ścieranie PN EN 
14877 

Spełnione  
 

 
 
 
 
  Sposób układania nawierzchni zgodny z zaleceniami wybranego producenta.  
  Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni . 
  Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej + 7 o C oraz przy braku opadów  
  atmosferycznych.  
  W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę, aby podczas wykonywania prac bezwzględnie  
  przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co  
  najmniej 30C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.  
 
 Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  



  -nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków,  
  -płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną,  
  -szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5 mm,  
  -równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale ± 5 mm na łacie 2 m.  
 
  Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni bezpiecznej  
  -elementy są nawierzchniami sportowo -rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć,  
  -należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na nie   
   mogą spowodować uszkodzenia nawierzchni,  
  -należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na nawierzchni  
   zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie). Użytkownik powinien prowadzić bieżącą  
   pielęgnację nawierzchni,  
  -unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni,  
  -nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach,  
  -nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach, itp.,  
   -przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany -również  
     ze względu na nośność podbudowy,  
  -nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez nie prawidłowe wyprofilowanie podłoża  
   nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podłożu przepuszczalnym,  
  -w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego  
    strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,  
  -do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu,  
  -odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne rośliny znajdujące się w  
     bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni z kostek.  
 
Wymagane dokumenty  
-Atest Higieniczny PZH,  
-Certyfikat zgodności z:  
PN-EN 1177:2009 wymagania na bezpieczeństwo krytycznego upadku HIC,  
PN-EN 14877:2014 wymagania na ścieranie i ubytek masy,  
PN-EN 13501-1+A1:2009 – wymagania na klasę palności.  
 
-Certyfikat gwarancji najwyższej jakości -elementy bezpiecznej nawierzchni sportowo – rekreacyjnej,  
-Certyfikat jakości – EKO Certyfikat za: elementy bezpiecznej nawierzchni sportowo – rekreacyjnej,  
-Karta techniczna produktu, 
-Gwarancja na 36 miesiące potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela. 
 
Na nawierzchni należy trwale odznaczyć linie boisk o szer. 5 cm - farba zgodna z zaleceniami producenta wg. 
zaprojektowanej kolorystyki.  
 
  • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  
    Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robot  
     zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są rożne odcienie  
    wybranego koloru kostki.  
    Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
    Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem  
    kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz rożnych wymiarów i kształtów kostek.  
    Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych  
    powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia  
    z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być  
    odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i  
    dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie  
    przywierały do siebie. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania  
    podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,  
    włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mmpowyżej powierzchni tych urządzeń  oraz od 3 mm do 10 mm  
    powyżej korytek ściekowych (ścieków).  
    Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe  
    wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W  
    przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na  
    budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  
   Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około  



   półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe.  
   Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
   wraz z podsypką. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z  
   osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od   
   krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności  
   powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie  
   kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami  
  brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca  
  się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta  
  prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  
  Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  
  a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  
  b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia  jest na podsypce cementowo- 
      piaskowej.  
 
  Ww. materiały winny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do   
  obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.  
 
5.3.3. Wyposażenie boiska  
5.3.3.1. Boisko do koszykówki  
             - kosze do koszykówki-stalowe malowane proszkowo, z płynną regulacją wysokości, malowane na stałe, z tablicą i  
               siatką – szt. 2. 
              Tuleja stalowa do słupków szt. 2  
              Szczegółowe rozwiązania techniczne wg wybranego dostawcy wyposażenia.  
 
5.3.3.2. Boisko do siatkówki  
              - Słupki do siatkówki /uniwersalne-siatkówka tenis, badminton/  stalowe malowane proszkowo  z płynną regulacją  
                wysokości, demontowalne,na słupkach osłony z gąbki zapinane na rzepy- szt.2 
              - tuleja stalowa do słupków  szt. 2 
              - pokrywa tulei   szt. 2 
              - Siatka turniejowa polipropylenowa z antenkami szt. 1 
              - krzesełko sędziowskie typowe szt.1  
              Szczegółowe rozwiązania techniczne wg wybranego dostawcy wyposażenia.  
 
5.3.3.3. Boisko do mini piłki nożnej 
             - Bramka stacjonarna stalowa ,ocynkowana malowana w poprzeczne pasy w kolorze czarnym wys.2,00 m, 
               szer.3,0 m z siatkami PE(3,0x2,0xgł.08\1,0) szt.2 
           Szczegółowe rozwiązania techniczne wg wybranego dostawcy wyposażenia.  
 
5.3.3.4.  Piłkochwyty  
5.3.3.4.1. Fundamenty  
               Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie  
               powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem  
               mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki  
               betonowej.  
               Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 lub  
               zgodna ze wskazaniami Inspektora. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Składnikami  
               betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być cementem  
               portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny być  
               zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08 [42].  
               Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane)  
               powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [4].  
               Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych można stosować  
               wodę pitną.  
               Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST lub 
               wskazania inspektora, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien  
               być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2].Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [5]. 
               Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektora.  
               Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w  
               zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek.Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu  
               powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264 [1]. 



 
 
5.3.3.4.2. Piłkochwyty wys. 8,0 m  
                 Wokół boiska wielofukcyjnego, w linii jego krawędzi zewnętrznej zaprojektowano ogrodzenie z  
                 siatki polietylenowej lub polipropylenowej (PE), oczka 45x45mm.  
                 Słupki piłkochwytu  osadzone zostaną w fundamencie betonowym( minC16/20) zagłębionym min. 1,3 m poniżej  
                 poziomu przyległego terenu. 
                 W piłkochwycie od strony południowej wykonana zostanie furtka szer.1,20 m i wys. 2,3 m  jako stalowa z  
                 zawiasami regulowanymi montowanymi na słupach, a od strony wschodniej brama szer.1,8 m i wys.2,3 m  w  
                 technologii jak furtka. 
  
  
              Wszystkie urządzenia i wyposażenie boiska montowane w fundamentach wg wytycznych wybranego producenta  
               urządzeń.  
5.3.4. Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego  
           Ze względu na chłonność  gruntu i przepuszczalność  konstrukcji podbudowy i  nawierzchni urządzeń  sportowych,  
           odwodnienie ich odbywać się będzie w sposób naturalny. Funkcje wspomagającą w  odprowadzeniu  wód opadowych   
           poza  powierzchnie urządzeń sportowych spełniać będzie geowłóknina  separacyjno-filtracyjna  ułożona w warstwie  
           filtracyjnej podbudowy ze spadkiem 0,5 % w kierunku drenów  rozsączających .   Odwodnienie nawierzchni  
          utwardzonych odbywać się będzie w sposób naturalny  poprzez poprzeczne  spadki o  wysokości 0,5 % w kierunku    
          gruntu na posesje Inwestora.  
          Geowłókninę należy układać z zakładem min 30 cm a  do jej zakotwienia zaleca się  stosować szpilki stalowe  
          w kształcie litery “U”. 
         Geowłóknina winna spełniać następujące parametry techniczne : 
            - materiał – geowłóknina nietkana – igłowana, 
           - wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny - Q 9 m/s x 10U 
           - wodoprzepuszczalność  w płaszczyźnie - Q 17 m/s x 10V, 
           - grubość  geowłókniny - Q 0,6 mm 
        Badania kontrolne obejmują : 
           – sprawdzenie parametrów geowłókniny, 
          – sprawdzenie parametrów kruszyw, 
          – sprawdzenie prawidłowości zakotwień geowłókniny 
         – sprawdzenie spadków rur i geowłókniny. 

 
 
5.3.4. Zieleń – trawniki  
          Wyznaczenie miejsc wykonania trawników należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
          Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
           -teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń, 
           -przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do  
            krawężników o około 5 cm,  
          -teren powinien być wyrównany i splantowany,  
          -po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku bardzo mało urodzajnej ziemi) należy zastosować 5 cm  
           warstwę kompostu, mieszając go z istniejącą ziemią), następnie teren należy wyrównać,  
          -ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wysokości 5cm i wymieszana z kompostem, nawozami  
           mineralnymi oraz starannie wyrównana,  
         -przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub zagrabić,  
         -siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
         -okres siania -najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
         -na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na 100 m2, chyba, że projekt 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.  
      Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu.  
      Wykonanie trawników wymagać będzie wyrównania terenu. Dokładny obmiar ilości będzie możliwy po wykonaniu  
      wszystkich robót.  
 
6. Zasady kontroli jakości Robót.  
    Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót  



    zgodnie z uzgodnionym z Inspektorem programem zapewnienia jakości (PZJ), a w szczególności stwierdzenie osiągnięcia  
    założonej jakości wykonanych robót.  
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
    kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  
    badań materiałów oraz Robót.  
    Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu  
    zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
    Wykonawcza będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
    z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
    Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną  
    legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
    Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.1 Badania i pomiary.  
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie  
      obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  
      zaakceptowane przez Inspektorem.  
      Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru  
      lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  
      Inspektorowi.  
      Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności  
      dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST.  
      Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą  
      być dopuszczone do użycia bez badań.  
      Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero  
      po stwierdzeniu, przez Inspektora.  
 
6.2 Raporty z badań.  
       Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w  
        terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
        Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub  
        innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
7. Dokumenty budowy.  
7.1. Dziennik Budowy  
        Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od  
        przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie  
        Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
       Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa  
        ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  
        jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska  
        służbowego.  
        Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez  
        przerw.  
        Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  
        opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
        Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
        -datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
        -datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
       -uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości 
       -terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
       -przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,  
       -uwagi i polecenia Inspektora,  
       -daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
       -zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,  
       -wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
       -stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom  
         szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
       -zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
       -dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
       -dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z po daniem, kto je  



        przeprowadzał,  
      -inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
 
7.2. Księga Obmiaru  
        Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót, jeżeli  
        kontrakt przewiduje taka formę rozliczenia. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w  
        jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru.  
 
7.3. Pozostałe dokumenty budowy  
        Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), następujące dokumenty: 
        a).pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
        b).protokoły przekazania Placu Budowy, 
        c).umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
       d).protokoły odbioru Robót, 
       e).protokoły z narad i ustaleń, 
        f). korespondencję na budowie.      
 
 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
       Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
       Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  
       prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na jego życzenie.     
 
8. Obmiar robót  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
       Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie  
       ofertowym i ST.Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
      Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi  
      Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ”Ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej  
      w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Obmiar gotowych  
      Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym  
      czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. Obmiaru robót dokonać w oparciu o   
      Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez  
      Inspektora. 
 
 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.  
       O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości i odległości  
        pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Wszystkie elementy  
        robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy. Wszelkie inne materiały będą mierzone w  
        jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 
 
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
        Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora.  
        Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają  
        badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe  
        będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
9. Odbiór robót.  
9.1. Rodzaje odbiorów robót.  
       W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez  
       Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
        a). odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
        b). odbiorowi częściowemu, 
        c). odbiorowi końcowemu, 
 
  
9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
       Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 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. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  
       Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na  
       podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone  
       pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń  
       od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje  
      decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie  
      odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor uwzględnia tolerancje i  
      zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót.  
      W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu.  
 
9.3. Odbiór częściowy.  
       Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.  
       Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  
 
9.4. Odbiór końcowy Robót.  
        Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i  
        wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez  
        Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór  
       końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez  
       Inspektora zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego Robót  
       dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty  
       dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej  
      oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna  
       się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  
      wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  
      W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub  
    robotach wykończeniowych, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku  
    stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od  
    wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
    bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do  
    wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
    -sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  
     Budowlanych, normami i przepisami,  
    -sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób montażowych,  
    -sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji,  
    -sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń  
  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony  
  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
  Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
   -Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 
   -Specyfikacje Techniczne, 
   -uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie  
     wykonania jego zaleceń,  
   -recepty i ustalenia technologiczne,  
   -Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  
  -wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,  
  -atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
  -opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów  
   odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,  
  -sprawozdanie techniczne,  
  -inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
9.6. Odbiór ostateczny.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad  
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  



 
10. Podstawa płatności  
10.1. Ustalenia ogólne.  
         Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla  
         danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu.  
        Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej  
        wykonanie. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
       Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie jest  
      ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za  
      wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i  
      zabudowanie wszystkich  materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót oraz za robociznę i użyty sprzęt  
      i inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.  
 
10.2. Zaplecze Zamawiającego  
         Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze umożliwiające pełnienie funkcji  
        nadzorczych na budowie  
 
11. Przepisy związane  
11.1. Normy obowiązujące  



 


