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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dotyczy: Budowa Boiska Sportowego Ogólnodost pnego
                w aguszowie na dzia ce nr ew. gruntu 1053

Inwestor: Gmina Przy k
         26-704 Przy k

Kod CPV:

             Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego S ownika Zamówie - CPV

Opracownie :

maj- 2014r

45111200-0 Roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodze
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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na: ,, Budowa Boiska Sportowego Ogólnodost pnego
         w aguszowie na dzia ce nr ew. gruntu 1053”
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Wykonywane roboty  zlokalizowane b  na dzia ce nr ew. gr. 1053 w aguszowie.

- budowa boiska do pi ki no nej i innych zabaw o nawierzchni trawiastej (trawa
naturalna),
- budowa bie ni lekkoatletycznej czterotorowej o d . 60m o nawierzchni z m czki
ceglanej,
- budowa skoczni w dal – rozbieg o nawierzchni z m czki ceglanej; skocznia
wype niona piaskiem  z obramowaniem z desek
- budowa ogrodzenia terenu z siatki stalowej powlekanej na s upakch z rur stalowych

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

Dzia ka na której zlokalizowany jest budynek dost pna jest poprzez wjazd  strony od drogi publicznej
tj. dzia ki nr 1111.

W trakcie prowadzenia robót szczególn  uwag  nale y zwróci   na pracowników.

Podr czny magazyn mo e by  ustawiony na terenie dzia ki.

W ramach urz dzenia placu budowy wykonawca zobowi zany jest po zako czeniu prac  do likwidacji
placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi by  uzgodniony
i zaakceptowany przez U ytkownika i Inwestora.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne dotycz ce
wykonania i odbioru robót jak w pkt.1
3.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
wymienionych robót
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3.3. Zakres robót obj tych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych
szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót.

3.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow  .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowi  cz
umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów
i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy
materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp yn o to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa si  przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przej ,
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony
w cen  umown .

3.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy;

- b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych
ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
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3.4.6. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie ca ego placu budowy.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych promieniowanie o st eniu wi kszym
od dopuszczalnego okre lonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa
i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich
wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga
okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót .
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane
do robót od daty ich rozpocz cia do daty zako czenia.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materia y.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

3.6. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów      i ilo ci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b  gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska
i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed u yciem sprz tu.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy,
zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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3.7. Transport

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz cych przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  , je li wymaga  b dzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione b  przez Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za
ich dok adno .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki
bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwesti .
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u
ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jako ci robót

3.9.1. Zasady kontroli jako ci robót.
Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badania materia ów oraz robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj  wa  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm okre laj cym procedury bada .

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi wykonawca.

3.9.2. Pobieranie próbek.

Próbki b  pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru b dzie mia  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania  tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez
wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty  bada  pokrywa Wykonawca.
3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrób budowlany musi by  oznakowany:
- CE / system europejski, albo
- Znakiem budowlanym / system krajowy/.
- Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj  w/w oznaczenia.
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3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:
- protokó  przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale .
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

3.11. Odbiór robót

3.11.1.Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
-odbiorowi cz ciowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbiór cz ciowy.

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót – roboty zanikaj ce.
Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
3.11.3. Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót :
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilo ci,
jako ci i warto ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do ostatecznego odbioru b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót
z dokumentacj  projektow  i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokó  ostatecznego
odbioru robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
- certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów,
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem
zasad opisanych w punkcie  “Odbiór ostateczny robót ”.
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                      SZCZEGÓ OWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

  Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego S ownika Zamówie - CPV

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA Nr 1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i  ZIEMNE
 CPV 45111200-0

 ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU i  ISTNIEJ CYCH NAWIERZCHNI

1.Wst p
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót – zdj cia warstwy
humusu i istniej cych nawierzchni, wykonywanych w ramach prac zwi zanych z wykonaniem Boiska
Sportowego Ogólnodost pnego   w aguszowie na dzia ce nr ew. gruntu 1053

2. Sprz t
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu i ziemi urodzajnej nie nadaj cej si  do
powtórnego u ycia nale y stosowa :
- równiarki,
- spycharki,
- opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawid owe wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe,
- koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg  wymagaj
zastosowania takiego sprz tu.
3. Transport
Humus nale y przemieszcza  z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi  transportem
samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od odleg ci, warunków lokalnych i przeznaczenia
humusu.
4. Wykonanie robót
4.1. Ogólne zasady wykonania robót Teren obj ty opracowaniem powinien by
czyszczony z humusu i ziemi urodzajnej.
4.2. Zdj cie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy zak adaniu
trawników. Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
W wyj tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego
wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi  zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna
grubo  warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo stosowa  r czne wykonanie
robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego obszaru robót ziemnych.
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu i ziemi urodzajnej wynosi 20cm.
Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by
przez Wykonawc  tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e
naje aniem przez pojazdy. Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów i
bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub innym gruntem nieorganicznym.
5. Kontrola jako ci robót
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu i ziemi
urodzajnej.
6. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu lub/i darniny.
7. Podstawa p atno ci

45111200-0 Roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodze
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Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje zdj cie humusu i ziemi urodzajnej wraz z ha dowaniem w
pryzmy lub odwiezieniem na odk ad.

ROBOTY ZIEMNE
1. Wst p
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad wykonywania wykopów w gruntach kat.
I-V, wykonywanych w ramach prac zwi zanych z wykonaniem terenu dzia ki nr 4233/1 i 4233/2
w m. Przysucha.
2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urz dzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
- sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).
3. Transport
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu
(materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od odleg ci transportu.
Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
4. Wykonanie robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym okresie
prowadzenia robót, naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp
wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji projektowej obci a Wykonawc  robót
ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odk ad. W przypadku czasowego sk adowania odspojonych gruntów,
nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed nadmiernym zawilgoceniem.
Je eli grunt jest zamarzni ty nie nale y go odspaja .
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia  wymagania,
Dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podanego w poni szej tablicy:
Zag szczenie gruntu w wykopach – wymagania.
Strefa korpusu - Minimalna warto  Is
Górna warstwa o grubo ci 20cm Is =1.00
Na g boko ci od 20 do50 cm od powierzchni robót ziemnych Is= 0.97
Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj  wymaganego wska nika
zag szczenia, to przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  do warto ci Is, podanych
powy ej.
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone powy ej nie mog  by  osi gni te przez
bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu
pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia.
Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch
Maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej
Warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych.

5. Kontrola jako ci robót
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w
niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
b) zapewnienie stateczno ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
d) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w punkcie 4.
6. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu.
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7. Podstawa p atno ci
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie,
przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i wy adunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zag szczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odk adzie ,
- wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
- rekultywacj  terenu.
8. Przepisy zwi zane
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych
i pod a przez obci enie p yt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  NR 2 - PODBUDOWY I PRZYGOTOWANIE POD A –
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZENIEM
 CPV 45111200-0

POD A
1. Wst p
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a wykonywanego w ramach prac
zwi zanych z wykonaniem Boiska Sportowego Ogólnodost pnego   w aguszowie na dzia ce nr ew. gruntu
1053

2. Sprz t
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza  si
Mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci
wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych. Stosowany sprz t nie mo e spowodowa
niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.
3. Wykonanie robót
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonywania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a
Bezpo rednio przed rozpocz ciem robot zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze
przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a
i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest mo liwe wy cznie za zgod  projektanta lub In yniera
budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch
budowlany, nie zwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Koryto nale y wykona  zgodnie z Dokumentacj  Projektow . do wykonania koryta nale y stosowa
równiark  lub spychark  uniwersaln . Ostateczne profilowanie nale y wykona  r cznie.
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wbudowany w nasyp lub odwieziony na
sk adowisko wskazane przez In yniera budowy.
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze .



10

Nale y usun  b oto i grunt, który uleg  nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni pod a, które ma by  profilowane nale y sprawdzi , czy istniej ce
rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si ,
aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5cm wy sze ni  projektowane rz dne
pod a. Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  co najmniej
10cm, dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w
ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do
uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy zamieszczonej poni ej.
Je eli rz dne pod a przed profilowaniem nie wymagaj  dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przyst pieniem do profilowania oczyszczonego pod a jego powierzchni  nale y
dog ci  3-4 przej ciami redniego walca stalowego, g adkiego.
Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Projektanta.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego dog szczenia przez wa owanie.
Jakiekolwiek nierówno ci powsta e przy zag szczaniu powinny by  naprawione przez Wykonawc
w sposób zaakceptowany przez Projektanta.
Zag szczenie pod a nale y kontrolowa  wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88B-04481 (metoda I lub II). Wska nik zag szczenia nale y okre li  zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimaln  warto  wska nika zag szczenia podano ni ej .
Wilgotno  gruntu pod a przy zag szczeniu nie powinna ró ni  si  od wilgotno ci optymalnej o
wi cej ni  ±20%. Tabela 3. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (IS)
Strefa korpusu  - Minimalna warto  Is
Górna warstwa o grubo ci 20 cm Is= 1,00
Na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych lub terenu Is=1,00
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przyst puje natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub inny
sposób zaakceptowany przez In yniera budowy.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przyst pieniem do uk adania podbudowy nale y odczeka  do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb dnych napraw.
Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na

asny koszt.
4. Kontrola jako ci robót
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
Cz stotliwo ci  gwarantuj  zachowanie wymaga  jako ci robót, lecz nie rzadziej ni  wskazano w
niniejszej Specyfikacji.
Badania kontrolne koryta gruntowego.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug metody Proctora jest niemo liwe
ze wzgl du na gruboziarniste uziarnienie materia u tworz cego pod e, kontrol  zag szczenia nale y
oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia
pod a wed ug BN-6418931-02.
Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2.2.
Badania p yt  30cm wykonanego koryta gruntowego nale y przeprowadzi  nie rzadziej ni  1 raz na
1500m2.
4.1. Cechy geometryczne koryta
1. Równo
Nierówno ci profilowanego i zag szczonego pod a nale y mierzy at  co 15m w kierunku
pod nym. Nierówno ci nie mog  przekracza  2cm.
2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nale y mierzy  za pomoc  4-metrowej aty (w miejscach, gdzie jest to nie
mo liwe z uwagi na ukszta towanie terenu i szeroko  projektowanego koryta, dopuszcza si
stosowanie aty o mniejszej d ugo ci, lecz nie mniejszej ni  1.50m). Spadki poprzeczne nale y
mierzy  co 10 m. Spadki poprzeczne pod a powinny by  zgodne z Dokumentacj
Projektow  z tolerancj  ±0.5%.
3. G boko  koryta i rz dne dna

boko  koryta i rz dne nale y sprawdza  co 10m w osi jezdni i na jej kraw dziach. Ró nice
pomi dzy rz dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza  +l cm i -2cm.
4. Ukszta towanie osi koryta
Ukszta towanie osi koryta nale y sprawdza  w punktach g ównych. O  w planie nie mo e by
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przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  3cm.
5. Szeroko  koryta
Szeroko  koryta nale y sprawdza  co najmniej 3 razy. Szeroko  koryta nie mo e ró ni  si  od
szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm oraz -5cm.
4.2. Zasady post powania z odcinkami o niew ciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych
od okre lonych w punkcie 6.2.2. powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co
najmniej 10cm,
wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

5. Obmiar robót
Jednostk  obmiaru robót jest 1m2 wyprofilowanego i zag szczonego pod a koryta gruntowego
zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i pomiarem w terenie.

6. Odbiór robót
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a dokonywany jest na zasadach odbioru
Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym
Wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania post pu robót.
7. Podstawa p atno ci

atno  za m2 wyprofilowanego i zag szczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i ocen
jako ci robót na podstawie wyników pomiarów i bada  laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,
- za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub pod a,
- zag szczenie,
- utrzymanie koryta lub pod a,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. Przepisy zwi zane
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych
i pod a przez obci enie p yt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
WARSTWA ODS CZAJ CA
1. Wst p
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
z  wykonaniem Boiska Sportowego Ogólnodost pnego   w aguszowie na dzia ce nr ew. gruntu 1053
2.Materia y
2.1. Rodzaje materia ów
Materia em stosowanym przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s  piaski, spe niaj ce wymagania
zawarte w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST.
2.2. Wymagania dla kruszywa - warstwa ods czaj ca

Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych powinny spe nia  nast puj ce warunki:
a) szczelno ci, okre lony zale no ci :
Dl5/d85^5 d
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy ods czaj cej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod a.
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci :
U=d60/d10z5
gdzie:
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U - wska nik ró noziarnisto ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj ,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj .
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia
wymagania normy PNB-
11113 dla gatunku 1 i 2.
2.1. Sk adowanie kruszywa
Je eli kruszywo nie jest wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba
jego okresowego sk adowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy  kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. Pod e w miejscu sk adowania
powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. Sprz t
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy ods czaj cej powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:
- równiarek,
- walców statycznych,
- p yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. Transport
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie pod a
Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w niniejszej ST.
Warstwa ods czaj ca powinna by  wytyczona w sposób umo liwiaj cy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi i w rz dach równoleg ych do osi, lub w inny sposób
Zaakceptowany przez In yniera budowy.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10m.
5.2. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa
Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki,
z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy
lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan .
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni
kruszywo na materia  o odpowiednich w ciwo ciach.
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy nale y przyst pi  do jej zag szczania.
Zag szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale y rozpoczyna  od dolnej kraw dzi
i przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej kraw dzi.
Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównywane
na bie co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania
równej powierzchni.
W miejscach niedost pnych dla walców warstwa ods czaj ca powinna by  zag szczana p ytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1.0
wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481.
Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  ods czaj , uniemo liwia
Przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol  zag szczenia
nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu
odkszta cenia warstwy wed ug BN-64/8931-02.
Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2.2.
Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej
z tolerancj  od - 20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od
wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy  przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil
okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymiesza .
5.3. Utrzymanie warstwy ods czaj cej
Warstwa ods czaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinna by  utrzymywana
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si  ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wy ej le cej warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc  robót.
6. Kontrola jako ci robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do
Wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi. Badania te powinny obejmowa
wszystkie w ciwo ci kruszywa okre lone powy ej.
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia
warstwy ods czaj cej jak ni ej.

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej.
 Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów
  Szeroko  warstwy 1 razy na 100 m
  Równo  pod na co 20 m
  Równo  poprzeczna 1 razy na 100 m
  Spadki poprzeczne *) 1 razy na 100 m
  Rz dne wysoko ciowe co 100 m
  Ukszta towanie osi w planie *)
co 100 m
Grubo  warstwy
Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie
rzadziej ni  raz na 400 m2 Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2
Zag szczenie, wilgotno  kruszywa
w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie
rzadziej
ni  raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w
punktach g ównych uków poziomych.
Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10cm, -5cm.
Nierówno ci pod ne warstwy ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at , zgodnie z norm  BN-
68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne warstwy ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20mm.
Spadki poprzeczne warstwy ods czaj cej na prostych i ukach powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 0,5%.
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza  +1cm i -2cm.

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  ±5cm. Grubo
warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj  +1cm, -2cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10cm, uzupe nienie nowym
materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i
ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wska nik zag szczenia warstwy ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 1.
Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie warto ci modu ów
odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych
zgodnie z norm  BN-64/8931-02, nie powinna by  wi ksza od 2.2.
Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno
kruszywa powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%. Wszystkie
powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w p. 6,
powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10cm, wyrównane i
powtórnie zag szczone.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ods czaj cej.
8. Odbiór robót
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Projektanta,
Je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. Podstawa p atno ci
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Cena 1m2 wykonanej warstwy ods czaj cej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i
jako ci okre lonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
- zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy. Cena 1m3 wykonanej zasypki
drena owej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o jako ci
okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie u onej warstwy,
- zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie zasypki.
10. Przepisy zwi zane
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . wir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i
pod a
przezobci enie p yt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  NR 3 - PODBUDOWY I  NAWIERZCHNIE
CPV 45111200-0

Boisko o nawierzchni trawiastej

a)warstwa darniowa grubo ci 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1: 1,

b)warstwa wegetacyjna grubo ci 15 cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
próchniczej, pospó ki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu : 2 jednostki torfu: 3
jednostki pospó ki oraz 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki.

c)warstwa drena owa wirowo - piaskowa grubo ci 10 cm.

Mieszanki nale y wykona  na terenie przyleg ym do boiska wykorzystuj c humus zdj ty z
powierzchni projektowanego boiska.

Wykonanie  robót
W celu zrealizowania zadania nale y wykona  nast puj ce po sobie lub zaz biaj ce si
roboty:
-.Roboty przy formowaniu koryta ziemnego boiska:
a)wykonanie robót pomiarowych powierzchniowych,
b)zdj cie humusu,
c)mechaniczne profilowanie powierzchni p yty boiska z nadaniem jej odpowiednich spadków
projektowych; uwzgl dniaj c  wykop i nasyp wg PT.

-.Roboty przy wykonaniu warstw nawierzchni boiska:
a)dowiezienie i mechaniczne roz cielenie warstwy drena owej o grubo ci 10 cm,
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b)zag szczenie warstwy drena owej,
c)dowiezienie i mechaniczne roz cielenie warstwy wegetacyjnej o grubo ci 15 cm,
d)zag szczenie warstwy wegetacyjnej,
e)dowiezienie i mechaniczne roz cielenie warstwy darniowej o grubo ci 3 cm,
f)zag szczenie warstwy darniowej;
g) wykonanie skarpy od strony nasypu

-Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska oraz terenu przyleg ego:
a)wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie poprzez
wa owanie walcem kolczatk ,
b)deszczowanie wykonanej nawierzchni,
c)dwukrotne koszenie, odchwaszczanie i nawo enie wykonanej nawierzchni trawiastej;

Nasiona traw

Przy doborze nasion traw nale y zwróci  uwag  na procentowa zawarto  gatunków traw szczególnie dobrze znosz cych intensywne
ytkowanie. Poni ej wymieniono trzy gatunki cz sto u ywane w mieszankach stosowanych do obsiewania trawników intensywnie
ywanych:

ycica trwa a, czyli rajgras angielski (Lolium perenne L.) RAJGRAS ANGIELSKI (Lolium perenne)

Nasiona kie kuj  w ci gu tygodnia po zasiewie po 5-7 dniach. Trawa niska, lu no- k powa, wytwarza du  liczb  skróconych p dów
wegetatywnych i silnie rozwini ty system korzeniowy. W sprzyjaj cych warunkach jest ro lin  wieloletni . W naszym klimacie wykazuje
du a wra liwo  na ple niegow  i przymrozki wiosenne. Po zasiewie rozwija si  bardzo szybko, ju  w pierwszym roku osi ga pe ny
rozwój i wymaga cz stego koszenia. Bardzo dobrze znosi koszenie do 2.5 cm. Jest traw  o bardzo du ych zdolno ciach regeneracyjnych
z silnie rozwini tym systemem korzeniowym. Jest podstawowym gatunkiem na wszystkich rodzajach trawników intensywnie u ytkowanych.
W szczególno ci na boiskach pi karskich, W mieszankach ma równie  znaczenie jako ro lina okrywowa. Jej szybki wzrost stwarza
dogodne warunki dla traw wolniej wschodz cych, a tym samym nie dopuszcza do zachwaszczenia. Ro liny szybko zadamiaj  teren,
stanowi c ochron  dla wolniej rozwijaj cych si  kostrzew i wiechlin. Ro liny charakteryzuj  si adnym odcieniem zieleni i du
odporno ci  na u ytkowanie. W mieszankach sportowych maj  najwi kszy udzia , Rajgrasy s  tolerancyjne na niesprzyjaj ce warunki
rodowiska lub niew ciw  piel gnacj . Polskie odmiany : Stadion, Nira, Inka, Niga, Gazon. Zagraniczne: Taya, Danilo Barball, Lisuna.

Barlow, Lorina Troubadur, Loretta i inne.

Odmiany u ywane w naszych mieszankach: Stadion, Naki, Numan, Mondial, Ovation, Leon, Manhattan, Heraut, Montagne.

-Wykonanie fundamentów pod bramki:
a) wykopanie do ów pod fundamenty o wymiarach 0,4x04x1,0 m dla zakotwienia tulei s upków  bramek,
b) odwóz urobku taczkami poza teren boiska,
c) wykonanie fundamentów z betonu B-15 i ustawieniu tulei do zamocowania bramek
aluminiowych w wie ym betonie;

Bie nia lekkoatletyczna  i  Skocznia w dal

Konstrukcja bie ni - mineralna z  mieszanki ceglano – gliniastej, na podbudowie piaskowej grubo ci  10 cm.

Technologia wykonania nawierzchni :

Mieszanka ceglano-gliniasta :

Konstrukcj  boiska zaprojektowano jako mineraln  z mieszanki ceglano – gliniastej, na podbudowie
piaskowej grubo ci ok. 10 cm.
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        wyrównanie koryta z nadaniem odpowiednich spadków

        wykonanie warstwy odcinaj cej z piasku grub. rednio 10 cm

        wykonanie dolnej warstwy grub.  5 cm z t ucznia ceglanego  rednicy 50-70 mm wraz  z  uwa owaniem
walcem

        u enie górnej warstwy grub. 4,5 cm, sk adaj cej si  z mia u ceglanego rednicy 0-3 mm -  80% i
zmielonej gliny ceglanej z wapieniem zmielonym - 20%. Ca  u  na uprzednio przygotowanym pod u
z  wyrównaniem do aty z podsypaniem                                 i polewaniem wod

        u enie warstwy cieralnej grub. 0,5 cm z mia u ceglanego wraz z uwa owaniem                  i podlaniem
wod

        ca  opasa  obrze em betonowym barwionym o wym. 30 x 8 cm.

Obramowanie zeskoczni wykona  z desek drewnianych o szer. 20 cm.

Wype nienie zeskoku  piaskiem 0-2mm na grubo   30 cm.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  NR4  - OGRODZENIE I  PI KOCHWYT

CPV - 45342000-6

Pi kochwyt  boiska

-pi kochwyt – 1kpl- s upy stalowe o przekroju 80x80 malowane proszkowo       w kolorze zielonym, zamontowane
w fundamencie o g b. 1,00m ca kowita d ugo   s upa 7,00m , wysoko  s upów pi ko chwytu 6,00m . D ugo
pi ko chwytu 34,00mb  – rozstaw s upów co 5m, skrajne s upy z zastrza ami . Na s upach rozci gni ta na ca ej
wysoko ci i d ugo ci Siatka: bezw owa, polipropylenowa gr. 5mm, wymiar oczka 80x80mm,
Liny stalowe mocuj ce za pomoc  karabi czyków, naci gane za pomoc
rub rzymskich.

Ogrodzenie terenu

Projektuje si  ogrodzenie z siatki stalowej plecionej- limakowej powlekanej, wys. siatki 1,50m z trzema rz dami
linki stalowej z napinaczami. S upki z rur stalowych fi 65mm o max rozstawie 2,40m. S upki zabetonowane w
gruncie na g boko  50cm w do ach o przekroju 30x30cm betonem B15. Brama szer. 4,00m oraz furtka szer.
1,00m z siatki z stalowej ocynkowanej w ramach z k townika 50x50x5mm i p askowników 40x6mm.

upki ogrodzenia, bram  oraz furtk  oczy ci  do II stopnia czysto ci, odt ci  i pomalowa  1x farb  podk adow
oraz 2x farb  nawierzchniow  chlorokauczukow .


