
Inwestor:
Gmina Manowo
76-015 Manowo 40

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

1. Tytuł projektu:  Tereny sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i 
Wyszebórz.

2. Nazwa obiektu: Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Grzybnica
3. Adres budowy : Grzybnica , działka nr: 7/7

Wartość szacunkowa poniżej 60 000 euro

CPV:45212221-1-Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 
sportowych

Koszalin 04.09.2014 r.



WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które

zostaną wykonane w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Grzybnica

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje  wykonanie następujących robót : 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni

- utwardzenie powierzchni działki  - wykonanie nawierzchni poliuretanowej
- montaż  wyposażenia  uzupełniającego  (  kosze  do  koszykówki,  słupki  do 

siatkówki, ławki, kosz na śmieci)

1) Roboty w zakresie rozbiórki elementów nawierzchni utwardzonych 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową boiska oraz

montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

− warstw nawierzchni,
− krawężników

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .

1.6. Sprzęt

Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
− spycharki,
− ładowarki,
− żurawie samochodowe,
− samochody ciężarowe,



− zrywarki,
− młoty pneumatyczne,.
1.7. Transport

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami

transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu

1.8. Wykonanie robót

Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni  obejmują usunięcie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez przedstawiciela inwestora.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez przedstawiciela inwestora.
15
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 
przedstawiciela inwestora.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów istniejącego boiska znajdujące się w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy  powinny być tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej
1.9. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

1.10. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

m2 i m3 , mb rozebranych elementów

1.11. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z 

SIWZ i umową.

1.12. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

2) Roboty w wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego  - 

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z  wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy



i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża

2.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z SIWZ i poleceniami Zamawiającego.

2.6. Sprzęt

Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw

mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

2.7. Wykonanie robót

2.7.1.Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą przedstawiciela inwestora, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 

2.7.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże dowieźć dodatkowy 
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia – 1,0

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 



Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%.
2.7.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża Podłoże (koryto) po 
wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez przedstawiciela inwestora.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża przedstawiciel inwestora oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt.

2.8. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

2.9. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

m2 wykonanego koryta o projektowanej głebokości

2.10. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót

zgodnie z umową .

2.11. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

3) Roboty budowlane z zakresie wykonaniem warstwy odsączającej   

   

3.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem warstwy odsączającej

3.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.3.

3.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej  . 



1 warstwa odsączająca z piasku gr 10 cm 

3.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 

równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.6. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

3.7. Transport

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami

transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem.

3.8. Wykonanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie , zgodne z wiedza Budowlaną, 

Polskimi Normami i Umową. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość 

zastosowanych do budowy materiałów , ich zgodność z wymogami technicznymi i atestami . 

Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać roboty jeśli wykonawca wykona je z materiałów 

niezgodnych z wymogami technicznymi normami , SST lub niewłaściwej jakości . Decyzje i 

polecenia Inspektora nadzoru należy realizować w wyznaczonym terminie , pod groźbą 

wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie wykonawca. 

3.9. Kontrola jakości robót

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 



o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym . Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych, po 

okresie gwarancji . 

3.10. Obmiar robót

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z załączonymi przedmiarami robót 

,stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji .Załączone przedmiary podlegają 

obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę odnośnie obmiarów. Wykonawca zobowiązany jest 

zapoznać się z przedmiarami robót i dokonać ich weryfikacji ze stanem rzeczywistym oraz 

przeprowadzić wizję lokalną. 

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z wykonania 

wszystkich robót 

- jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) wykonanej warstwu odsączającej gr 10 cm

3.11. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z 

SIWZ i umową.

3.12. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

4) Roboty w zakresie wykonywania podbudowy z tłucznia kamiennego  -

4.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego

4.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.

4.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego

4.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 



wytycznymi.

4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z SIWZ i poleceniami Zamawiającego.

Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są:

- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
– woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]:
- tłuczeń od 0 do 31,5 mm 
Przedstawiciel inwestora  może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, 
wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 , dla których wymagania zostaną określone w 
SST.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla:

– klasy co najmniej II
Grubość minimalna warstwy kruszywa wynosi 10 cm

4.6. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem podbudowy mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.7. Wykonanie robót

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
1,5- krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach.  Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.

4.8. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

4.9. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.

4.10. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót

zgodnie z umową .



4.11. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

5) Roboty w zakresie wykonywania obrzeży betonowych  - 

5.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem  obrzeży betonowych

5.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.1.

5.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z z wykonaniem obrzeży betonowych

5.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.

5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z SIWZ i poleceniami Zamawiającego.

Materiały

Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- żwir lub piasek do wykonania ław,
- cement wg PN-B-19701 ,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Do wykonania zastosować obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm długości 100cm
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy



Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża.

5.6. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem podbudowy mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

5.7. Wykonanie robót

5.7.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 .
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu.
5.7.2. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) 
ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.7.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość.

5.8. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

5.8.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy zawartej w specyfikacji. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie 
z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 



dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 
 Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów..
5.8.2. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość.
5.9. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

5.10. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót

zgodnie z umową .Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
5.11. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

6) Roboty w zakresie wykonywania podbudowy z betonu  

6.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu

6.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.

6.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z z wykonaniem podbudowy z betonu

6.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.

6.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z SIWZ i poleceniami Zamawiającego.

Materiały



Beton  C30/37 wg PN EN 206-1
XC2; XD2; XA1; XF1; Dmax16 wodoszczelny grubości 15 cm

6.6. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem podbudowy mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

6.7. Wykonanie robót

6.7.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej

· Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne.
6.7.2. Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
· Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej.
· Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
· Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
· Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
· Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
· Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

6.7.3. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem.
· Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
· Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego,
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania.
· W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 



poprzednio ułożonego betonu.
6.7.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

6.7.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
(1) Temperatura otoczenia.
· Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem.
· W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody przedstawiciela inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
6.7.6. Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
6.7.7. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
· Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
· Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
· Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej
konstrukcji.
6.7.8. Pielęgnacja betonu.
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
· Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.
· Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
· Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
· Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
· W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji.
· Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
4.7.9. Wykańczanie powierzchni betonu.
Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
· wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
· pęknięcia są niedopuszczalne,
· rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
· pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej płyty,
· równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać



wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm.

6.8. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

6.9. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanej podbudowy .

6.10. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót

zgodnie z umową .

6.11. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

7) Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni poliuretanowej  -

7.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem  nawierzchni poliuretanowej

7.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 7.1.

7.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej

7.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.

7.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z SIWZ i poleceniami Zamawiającego.

Materiały

Nawierzchnia  składająca  się  z  dwóch  warstw:  warstwy  spodniej  o  grubości  10  mm,  złożonej  z  
polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm i ułożonej na zagruntowanym uprzednio 
podłożu  oraz  warstwy  wykończeniowej  o  grubości  3  mm,nakładanej  metodą  natrysku  (SMG 
StructurMatic) pod ciśnieniem, będącą mieszaniną granulatu EDPM i kleju poliuretanowego, będącej  
mieszaniną granulatu EDPM i kleju poliuretanowego. 



7.6. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem podbudowy mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

7.7. Wykonanie robót

Impregnacja podłoża .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. 
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . 
Impregnat jest produktem jednoskładnikowym
.
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.
Składającej  się  z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym 
(PU) w mikserze.
Wykonanie warstwy użytkowej .
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 
0,5- 1,5mm. Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.
Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm.
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40-90% , a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC 
od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
Wykonanie linii

Na boisku należy nanieść linie do piłki siatkowej (kolor biały) oraz koszykowej (kolor żółty)

7.8. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
· Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość , 
· Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.
· Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.
· Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.
· Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. 
· Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w 
przypadku boisk, kortów itp).

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych:

Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są 
opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z 
późniejszymi zmianami. Większość producentów systemów opiera się na tej normie .
Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.



W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli
nr.4, wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm)
utrudnia , a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności.
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących
nawierzchni.
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
1. Certyfikat IAAF
2. Aprobata lub Rekomendacja ITB
3. Atest Higieniczny PZH
4. Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877
5. Karta techniczna systemu
6. Badania na zawartość pierwiastków śladowych
7. Autoryzacja producenta systemu
8. Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanej przez
Oferentów nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą
dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane).

7.9. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  (kpl tj z naniesionymi 

liniami).

7.10. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót

zgodnie z umową .

7.11. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

8 Roboty w zakresie wyposażenia w małą architekturę 

8.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych 

konstrukcji – mała architektura .

8.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 8.3.

8.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z  montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji – mała 

architektura



Montaż małej architektury

Kosz na śmieci

Ilość: 2 szt

Stalowy zabezpieczony antykorozyjnie poprzez 
powłoki malarskie malowanie proszkowe.. 
Pojemność minimalna 35l, wyposażony w 
przykrycie

Ławka 
metalowa  z 
oparciem

Ilość: 4 szt

 dł.  2m,  szer.  40cm,  wys.  40cm,  konstrukcja  metalowa, 
szczeble  impregnowane  ciśnieniowo  i  malowane 
impregnatem

Słupki do 
siatkówki

Ilość: 2 szt.

Wykonanie z rury stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. 
Wyposażenie: siatka, naciąg siatki, możliwość zmiany 
wysokości siatki, montaż w tulei (możliwość demontażu)

Kosz do 
koszykówki

Ilość: 2 szt.

Wykonanie z rury stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. 
Wyposażenie: tablica 110x86 cm, siatka łańcuchowa, 
montaż w tulei (możliwość demontażu)

8.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

8.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .

8.6. Sprzęt



Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych 

konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

8.7. Transport

Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami

transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego.

8.8. Wykonanie robót

8.8.1. Zamontowanie elementów małej architektury

Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie

nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.

8.9. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

8.10. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

sztuki dostarczonych i zamontowanych kompletnych obiektów

8.11. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z 

SIWZ i umową.

8.12. Podstawa płatności

Roboty rozliczane ryczałtowo .

Sporządził: mgr inż. Sławomir Zwiefka

Zatwierdził :


