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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
       i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu, robót niekubaturowych oraz 
wykonania 
       nawierzchni mineralno -bitumicznej przepuszczalnej na boisku do koszykówki. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
      Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu 
      wykonanie zagospodarowania terenu i robót niekubaturowych.. 

 ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2.5m i wys.4.0m  
 wykonanie nawierzchni  EPDM poliuretanowej   na boisku do koszykówki. 

1.4. Określenia podstawowe. 
       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
       projektową, SST i poleceniami koordynatora i inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Elementy betonowe 

 obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm, 
2.2. Elementy ogrodzenia  

 siatka stalowa powlekana lub ocynkowana w panelach, 
 słupki z rur stalowych, o wysokości  4m, 
 elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie 

2.3. Boisko do koszykówki 
 podbudowa z warstw zagęszczonego piasku gr. 10 cm 
 o nawierzchni EPDM poliuretanowej  

3. Sprzęt 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu, robotami niekubaturowymi oraz wykonanie 
nawierzchni boiska do koszykówki z powłoki bitumicznej, mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

      Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 

budowlanych. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i robotami niekubaturowymi. 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu, 
5.2.1.1. Chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych, parking. 
            Wg. wskazań dodatkowych inwestora 
5.2.1.2. Zieleń- trawa    

Wg wskazań dodatkowych Inwestora 
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5.2.1.3. Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione 

piaskiem, 

5.2.1.4. Ogrodzenia 

             Wymagania. 
             Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
 zgodności z projektem, 
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
 jakości powłok antykorozyjnych. 
 odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w  
czasie transportu potwierdza koordynator i inspektor nadzoru wpisem do dziennika 

budowy . 
           Montaż. 

 wykopanie dołków pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi, osadzenie 
słupków  stalowych z rur i zabetonowanie betonem C12/15 fundamentów o wymiarach 
25x25x40 cm. mocowanie paneli do słupków, zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu 
technicznego i  wymagań wg SST . 
 każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi. 
 odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

                   uszkodzeń w czasie transportu potwierdza koordynator i inspektor. 
 
6. Kontrola jakości robót ( nawierzchnia asfaltowa) 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania 
zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do 
badań końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 

 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy 
 
6.4.2. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy mierzone wg BN-68{8931-04 lub metodą równoważna nie 
powinny być 

większe od 4 mm. 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 

przekraczać 5 mm. 
6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją:1: 0,5 %. 

 
6.4.4. Rzędne niwelety 

Niweleta ułożonej warstwy powinna być zgodna z rysunkami. Tolerancja dla niwelety wynosi 1: 
10mm. 
 
6.4.5. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją  + - 10%. 
 
6.4.6. Szerokość warstwy 

Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją + 
5 cm. 
 
6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na oględzinach 
zewnętrznych. Złącza powinny by c dobrze związane i zatarte. 

6.4.8. Obramowanie warstwy 
Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy 
opornikach drogowych nawierzchnia powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad powierzchnię i    

być równo obcięta. 
6.4.9. Stan zewnętrzny nawierzchni 
 

Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
 
6.5. Odbiór robót 
6.5.1. Ogólne zasady odbioru robót , 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją, jeżeli ich jakość i ilość jest zgodna ze 
Specyfikacją i poleceniami koordynatora. 
Zasady odbioru robót zostały ujęte w Specyfikacji St.OO.OO "Wymagania ogólne". W 

przypadku 
stwierdzenia usterek, Koordynator ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które 

Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z koordynatorem i inspektorem nadzoru. 
 

6.5.2.Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk 
 
 
Nawierzchnia: 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 15 mm – wymagająca 
podbudowy z granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym -  ET  
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania nawierzchni 
bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk 
wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej . Warstwa nośna to  
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć 
warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą 
wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy 
użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi 
metodą natrysku. 
 
Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli  

 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 5 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 
związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  w tabeli poniżej: 
 
 

parametr wartości  w mg/l 

DOC - po 48 godzinach <  7 

ołów (Pb) < 0,005 

kadm (Cd) < 0,0005 

chrom (Cr) < 0,005 

chrom VI (CrVI) < 0,008 

rtęć (Hg) < 0,0002 

cynk (Zn) < 0,9 

cyna (Sn) < 0,005 

 
 
Impregnacja podłoża . 
 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do tego celu 
używa się odpowiednich materiałów gruntujących. 
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . 
Impregnat jest produktem jednoskładnikowym .  
 
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”. 
 
Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem 
poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze, w 
stosunku wagowym  100:21.   
                       
Wykonanie warstwy użytkowej .                
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-
1,5 mm w stosunku wagowym 60% x  40% . 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. 15 mm. 
 
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 3

o
C od 

panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

 Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu z 
kolcami powinna wynosić min. 15  mm . 

 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. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To 
jest  naturalna cecha nawierzchni . 

 Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie. 

  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).  
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Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów dotyczących nawierzchni : 

 Certyfikat IAAF -  na produkt 

 Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB 

 Atest Higieniczny PZH 

 Deklaracja zgodności 

 Badania potwierdzające zgodność z wymaganiami IAAF – wydane przez akredytowaną 
jednostkę IAAF; 

 Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na 
zadanie objęte niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi być załączona w oryginale. 
Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej 
nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku 
wygrania przez oferenta przetargu. 

 Karta techniczna systemu 

 Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne ( zawartość pierwiastków śladowych) 
według normy DIN 18035-6:2003 – wydane przez akredytowaną jednostkę IAAF; 

 Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877 wykonane i 
potwierdzone przez laboratorium, posiadające akredytację na wykonywanie ww. 
badań; 

 

 
7. Zakres rzeczowy robót BOISKO DO KOSZYKÓWKI.  
8. Projektuje się boisko uniwersalne - do gry w koszykówkę i piłkę siatkową o nawierzchni 

EPDM poliuretanowej  wraz ze strefami wybiegu o szer. 2 m na podbudowie:  
sposób I – podbudowa przepuszczalna. W podbudowie płyty boiska należy zamontować 
fundamenty z tulejami do ustawiania kosza i słupków do gry w piłkę siatkową. Pola gry 
poszczególnych dyscyplin wyznacza się kolorowymi liniami o szerokości 5 cm zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku. Wyposażenie: •Słupki stalowe do gry w siatkówkę wykonane ze 
specjalnego profilu stalowego, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu bez odciągów, 
wyposażone w naciąg śrubowy w osłonie, •Komplet słupków powinien zawierać: urządzenie 
naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego; haki 
zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne) •Konstrukcja zestawu musi 
zapewniać możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem. Całość 
konstrukcji słupków jest cynkowana ogniowo. •Siatka turniejowa do siatkówki. Bezwęzłowa z 
polipropylenu doskonałej jakości, wykonana zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową. 
Wzmocnienie brzegowe z włókna szklanego i poliestru, linki naprężające w 4 punktach. Długość: 
9,50 m. Grubość sznurka 3 mm, linka stalowa. Kolor: czarny •Zestaw do koszykówki na zewnątrz, 
dwusłupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne). Całość 
konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Wyposażony w tablicę epoksydową o wymiarach 105 x 180 cm z obręczą cynkowaną i siatką 
łańcuchową. Konstrukcja umożliwia ustalenie kosza na dowolnej wysokości. Wysięg ramienia 2,2 
m. Słup mocowany w tulei stalowej osadzonej w podłożu boiska, co pozwali na łatwy demontaż 
konstrukcji. Wyroby muszą posiadać certyfikat Bezpieczeństwa „B”.   

9. Syntetyczna nawierzchnia boiska  
- poliuretanowa nawierzchnia sportowa typu EPDM przepuszczalna dla wody. Kolor zielony i 
pomarańczowy z wstawkami i liniami w kolorach kontrastowych:  
−zielony – nawierzchnia poza polem gry boiska  
−pomarańczowy (cegła) – obszar pola gry boiska  
Konstrukcja, technologia układania nawierzchni: I sposób (wg. SIWZ)  
•grunt rodzimy  
•warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm  
•warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm gr. 10 cm  
•warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm gr. 5 cm  
 
Grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika min. 1,00 wg. BN-72/9832-1  
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 Kruszywo powinno spełniać parametry określone w PN-B-11112: 1996. Podłoże, na którym ma być 
układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość warstwy 
wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 3 m do 10 mm. Wody opadowe będą odprowadzane 
poprzez drenaż do kanalizacji deszczowej. Podbudowę należy wykonać w formie płaszczyzn ze 
spadkiem wg oznaczeń na rysunkach. Podbudowę należy wykonać w formie płaszczyzn ze 
spadkiem wg oznaczeń na rysunkach. Dopuszczalna tolerancja odchylenia płaszczyzny wynosi 10 
mm na długości 3 m we wszystkich kierunkach. Warstwa EPDM układana jest na podbudowie 
kompozytowej, którą należy ułożyć na przygotowanej odpowiednio podbudowie mineralnej. 
Nawierzchnia po wykonaniu musi być przepuszczalna dla wody. Boisko należy oddzielić od 
sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm układanych na 
ławie z betonu C16/20 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości 
0,7-1,0 %. Zaprojektowano drenaż  wewnętrzny pod całą powierzchnią boiska. Wskazane jest, aby 
wykonawca realizujący zadanie wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu nawierzchni typu 
EPDM w łączonej kolorystyce 

10. OGRODZENIE BOISK.  
Zaprojektowano systemowe ogrodzenie terenu boisk, wykonane z siatki ślimakowej na słupkach 
stalowych obetonowanych w gruncie. Wysokość ogrodzenia podstawowa h = 4 m. Rozstaw 
słupków 2,5 m. Między słupkami w rozstawie co 0,5 m – poziomo rozpięte ściągi z linki stalowej ø 
2,6/4,0. Przebieg linii ogrodzeń oznaczono i zwymiarowano na rysunku. Fundamentowanie 
słupków poniżej granicy przemarzania.  

11. Słupki  
Słupki ogrodzeniowe wykonane są z rury ocynkowanej, wyprodukowanej wg normy DIN/EN-ISO 
10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Właściwości mechaniczne, parametry wytrzymałościowe i 
skład chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Słupki podporowe i narożne 
– ø 60,0 mm x 2,0 mm, pośrednie – ø48,3 x 2,0 mm. Malowanie proszkowe - kolor RAL 6005– 
zielony. Profile słupków są zamknięte od góry daszkami z tworzywa sztucznego.  

12. Siatka  
Siatka ogrodzeniowa, pleciona ślimakowa wykonana z powlekanego i ocynkowanego drutu, 
wyprodukowanego wg obowiązujących norm PN-EN, PN-67/M-80026, o właściwościach 
mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości. Wytrzymałość na rozciąganie Rm= 
700 MPa. Wrób musi posiadać świadectwo jakości, deklarację zgodności i atest producenta. Oczko 
45x45mm, średnica drutu (przed/po powlekaniu) 2,0/3,2 mm. Kolor RAL 6005 – zielony.  

13. Stopy betonowe  
Beton na stopy: - mieszanka betonowa powinna być zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250;  
- klasa betonu C16/20; - stopień mrozoodporności-W2; - wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 
12. FURTKI I BRAMY. W części ogrodzenia poszczególnych boisk zaprojektowano bramy wjazdowe 
dwuskrzydłowe, rozwierne o wymiarach s x h = 3,0 x 3,9 m bez napędu. Furtki w ogrodzeniu - 
wejście dla pieszych - zaprojektowano po dwie dla każdego boiska. Wymiar furtki (s x h) = 1,2 x 2,2 
m Rama furtki i skrzydeł bramy wykonane ze stali profilowej z wypełnieniem siatką wg. wzoru jak 
dla ogrodzenia. Wszystkie elementy furtki i bramy cynkowane metodą ogniową i malowane 
proszkowo: - elementy ruchome – kolor Ŝółty – RAL 1003; - elementy stałe – kolor zielony – RAL 
6005; 

14. PIŁKOCHWYTY Słupki piłkochwytów aluminiowe osadzone w zabetonowanych tulejach 
umożliwiających łatwy demontaż – profil 80x80x3 mm w kolorze RAL 6005 – zielonym. 
Siatka ochronna bezwęzłowa polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości z dodatkowym 
wzmocnieniem krawędzi linką ø 2,3 mm w kolorze zielonym. Wymiary i usytuowanie wg. 
rysunków projektu. Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa.  

   
8. Kontrola jakości 

8.1   Roboty ziemne wg SST 01 
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8.2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumiczne  
 wg pkt. 6 

9. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

 obrzeza betonowe -m  ułożonego obrzeża, 
 ogrodzenia - za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia, 
 boisko do koszykówki -m2.  

10. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

 
11. Podstawa płatności 

Wg zapisów zawartych w Ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót 
 
12. Przepisy związane. 
 
PN~EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196~1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196~6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN~ 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN~85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy- 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
 
 

B.01.00.00 Budowa drenażu i roboty ziemne  

1. Założenia ogólne  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem: - robót ziemnych w zakresie usunięcia i humusu oraz wykonania koryt 

pod boisko - drenażu powierzchniowego wraz z kolektorem odpływowym i studzienkami  

1.2 .Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 Odstępstwa od wymagań 

podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3.Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą: Drenaż i roboty ziemne  
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- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z powierzchni boisk, i placu manewrowego, z 

przemieszczeniem humusu na odległość do 500 m, celem składowania i kompostowania przy 

grubości warstwy: do 50 cm Odspojenie, wykonanie wykopów, z przemieszczeniem urobku poza 

granice działki  

- Mechaniczne wykonanie koryt pod boisko.  

- Przygotowanie plantu (technicznie obrobionej warstwy gruntu, posiadającego takie stałe 

właściwości jak: nośność, spadek, wysokość i płaszczyznę) do budowy rowów drenarskich.  

- Wykonanie rowów drenarskich o śr. Głębokości 20 – 40 cm  

- Ułożenie rur drenarskich NPCV d 85 mm w geowłókninie na podsypce i otulinie piaskowo – żwirowej 

o śr. zastępczej do 32 mm 

 - Wybudowanie studzienek drenarskich z PVC o średnicy 315 mm i średniej głębokości 1,5 m  

- Kolektor zbiorczy  

- Kanał odprowadzający wody drenarskie wykonać z rur PVC o średnicy 160 mm z wykonaniem 

wykopu umocnionego oraz otuliny z piasku  

- Włączenie kanału odprowadzającego do kanału deszczowego istniejącego z wykonaniem połączenia 

SZCZELNEGO  

2. Materiały  

- rury drenarskie PVC-U z filtrem z włókniny dz - 85 mm  

- rury PVC kielichowe kanalizacyjne o średnicy 160mm - studzienki drenarskie o śr. 315 mm i wys. 1,5 

m z pokrywa PP z uchwytem i uszczelka 

 - kruszywo piaskowo – żwirowe  

- tłuczeń oraz kamień łamany o uziarnieniu podanym w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót  

- ziemia roślinna (humus) z odzysku  

3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne.  

Sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 

budownictwie ogólnym. Cały sprzęt powinien być sprawny, posiadać aktualne badania techniczne i 

instrukcje obsługi, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Boisko szkolne przy Szkole 

Podstawowej Lubszy spełniać wszystkie wymagania bhp.  

Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać wymagane uprawnienia i być odpowiednio 

przeszkolone. 

 - koparki kołowe i gąsienicowe  

- koparki do drenaży ETC 202  

- spycharki gąsienicowe  

- samochody skrzyniowe i samowyładowcze  

- walec wibracyjny i okołkowany  

- zagęszczarki spalinowe  
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4. Transport Transport materiałów samochodami skrzyniowymi i samowyładowczymi.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne warunki wykonania robót podana w Wymagania 

ogólne.  

5.2. Zakres wykonanych robót Numer specyfikacji :  

-Drenaż i roboty ziemne  

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z pozostałej powierzchni boisk, bieżni i placu 

manewrowego, z przemieszczeniem humusu na odległość do 500 m, celem składowania i 

kompostowania przy grubości warstwy: do 50 cm  

- Odspojenie, wykonanie wykopów, załadowanie na środki transportu i wywiezienie na odl. 15 km 

nadmiaru gruntu (stok o nieznanym przekroju geologicznym)  

- Mechaniczne wykonanie koryt pod boisko.  

- Przygotowanie plantu (technicznie obrobionej warstwy gruntu, posiadającego takie stałe 

właściwości jak: nośność, spadek, wysokość i płaszczyznę) do budowy rowów drenarskich.  

- Wykonanie rowów drenarskich o śr. głębokości 20 - 40 cm  

- Ułożenie rur drenarskich NPCV d- 85 mm w geowłókninie na podsypce i otulinie piaskowo – 

żwirowej o śr. zastępczej do 32 mm  

- Wybudowanie studzienek drenarskich z PVC o średnicy 315 mm i średniej głębokości 1,5 m 

(studzienki DR 1 – DR 25 )  

- Studnie rewizyjne – kolektor zbiorczy - Kanał odprowadzający wody drenarskie wykonać z rur PVC o 

średnicy 160mm z wykonaniem wykopu umocnionego o głębokości 1,2 – 2,7 m oraz otuliny z piasku 

3* 15 cm  

- Włączenie kanału odprowadzającego do kanału deszczowego istniejącego do 500 mm z 

wykonaniem połączenia SZCZELNEGO  

Roboty ziemne:  

- powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru 

oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy PN-68/B- 

06050 i PN-56/B-06024.  

Roboty drenarskie: - Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz 

z Aneksem Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji; - 

 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 

polietylenu wyd."GAMRAT";  

- Instrukcja projektowania budowy i napraw kanalizacji zewnętrznej z rur kanałowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U W czasie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca 

odpowiada za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopu wraz ze znajdującymi się tam 

budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 

gazowe, elektryczne itp.) lub niewybuchy i inne pozostałości wojenne, roboty należy bezzwłocznie 
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przerwać, powiadomić o tym Inspektora nadzoru Inżyniera budowy. Dalsze prace można prowadzić 

dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 

urządzeniami. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia 

fundamentów, na grunt o nośności mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej, oraz w 

przypadku natrafienia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

- Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Lubszy, na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, 

roboty ziemne należy bezzwłocznie przerwać i powiadomić Inspektora nadzoru Inżyniera budowy w 

celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń.  

Wymiary wykopów w planie.  

Wymiary wykopów w planie winny być dostosowane do wymiarów drenażu w planie, sposobu ich 

wykonania, głębokości, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz konieczności i możliwości 

zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpośredniego 

pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 

konstrukcji zabezpieczającej. Swobodna przestrzeń na prace ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 

wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem powinna wynosić nie mniej niż 0,75m. Nienaruszalność 

struktury dna wykopu. Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienie lub 

zniszczenie naturalnej struktury gruntu.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  

Wymagania ogólne.  

6.2. Tolerancja wykonania robót wykopów pod drenaż. Wymiary wykopów w planie musza być 

wykonane z dokładnością + 15cm. Ostateczny poziom dna wykopu musi być wykonany z 

dokładnością +/- 2cm w stosunku do rzędnych projektowanych.  

6.3. Badania przy wykonywaniu robót ziemnych W trakcie wykonywania wykopów musza być 

przeprowadzone następujące badania:  

- sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacja projektowa  

- sprawdzenie wykonywanych wykopów  

- sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrole nad ich 

przebiegiem powinna sprawować służba geologiczna i geodezyjna Wykonawcy.  

7. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymagania ogólne.  

Jednostkami obmiaru robót są:  

- dla drenażu i robót ziemnych jednostki zawarte w formularzu ofertowym ;  

- dla studzienek rewizyjnych i drenażu zbiorczego jednostki zawarte w formularzu ofertowym  

- dla Nawierzchni trawnikowych, jednostki zawarte w formularzu ofertowym;  

8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne.  

Roboty musza być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru Inżyniera budowy.  
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Na podstawie wyników dokonanych badań należy sporządzić protokoły odbioru robót ziemnych. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za wykonane 

zgodnie z PN-68/B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić 

roboty ziemne do zgodności z normą i dokumentacją projektową oraz zgłosić do ponownego odbioru.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

- Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Lubszy 

9. Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymagania ogólne. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:  

- Drenaż i roboty ziemne  

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z pozostałej powierzchni boisk, bieżni i placu 

manewrowego, z przemieszczeniem humusu na odległość do 500 m, celem składowania i 

kompostowania przy grubości warstwy: do 50 cm  

- Odspojenie, wykonanie wykopów, załadowanie na środki transportu i wywiezienie na odl. 15 km 

nadmiaru gruntu (stok o nieznanym przekroju geologicznym)  

- Mechaniczne wykonanie koryt pod boisko.  

- Przygotowanie plantu (technicznie obrobionej warstwy gruntu, posiadającego takie stałe 

właściwości jak: nośność, spadek, wysokość i płaszczyznę) do budowy rowów drenarskich.  

- Wykonanie rowów drenarskich o śr. głębokości 20 - 40 cm – 

 Ułożenie rur drenarskich NPCV d- 80 mm w geowłókninie na podsypce i otulinie piaskowo – żwirowej 

o śr. zastępczej do 32 mm  

- Wybudowanie studzienek drenarskich z PVC o średnicy 315 mm i średniej głębokości 1,5 m  

10. Przepisy związane 

 - PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, podział, symbole i opis gruntów.  

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze.  

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

- PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robót ziemnych.  

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z Aneksem Polskiej 

Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji; - Instrukcja projektowania, 

wykonania i odbioru instalacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu wyd. 

"GAMRAT";  

- Instrukcja projektowania budowy i napraw kanalizacji zewnętrznej z rur kanałowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U 
 
 


