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S.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
2 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia:

Przebudowa- modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Złotowie
2.1 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych
służących zleceniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1. Wymagania ogólne określone w
niniejszej specyfikacje stanowią podstawę do określenia szczegółowych specyfikacji
technicznych dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.
Warunki określone w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
poszczególnych robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
określonego w pkt 1.1.
1.4 Określenia podstawowe.
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
a/ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b/ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c/obiekt małej architektury.
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stające trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny u urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem , jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a przypadku
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunięcia
po ich zakończeniu.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonych w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji
technicznych.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym
terminie zakończenia.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca winien odtworzyć na własny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez zamawiającego i
sporządzoną przez wykonawcę.
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach
technicznych będą uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające , w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych
Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do norm i
przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
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będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,
a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami
i gazami, możliwością powstania pożaru, niszczeniem drzewostanu na terenie budowy
i na terenie przyległym.
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych ,mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności
publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable, przewody itp. oraz uzyska od odpowiednich władz,
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru oraz władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszystkie
niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednia odzież ochronną dla zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych na
budowie i publicznego.
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1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.
2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszelkie następne partie
materiałów z tego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji w czasie
postępu robót.
2.2 Pozyskanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
dotyczących materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów niezbędnych do
wykonania robót.
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru, będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy realizacji robót.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeżeli inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
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zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora
nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i nie
zwróceniem kosztów.
2.4 Przechowywanie i składanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do wykonania
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robót
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu i urządzeń powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczają możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy, spowodowane ruchem jego pojazdów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jakości, projektu
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie błędy i pomyłki w wytyczeniu i
wyznaczeniu wysokości, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a/ część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
- opis działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania
robót;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością
wykonywanych robót;
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań);
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów itp.
b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne;
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, kruszyw itp.;
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sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu;
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót;
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie osiągniecie założonej jakości robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniając personel, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań celem zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej
jakości wykonania robót.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.3 Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
6.5 Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
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Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich
wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakości robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a. i które spełniają wymogi
specyfikacji technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację
techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy.
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
atmosferycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadził,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje i polecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się do
jego treści. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy robót.
2/ Rejestr obmiarów.
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
3/ Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora
nadzoru.
4/ Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
5/ Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione według instrukcji inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i inspektora nadzoru.
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie
przez cały czas trwania robót.
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegają
następującym etapom odbioru:
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b/ odbiór częściowy,
c/ odbiór końcowy,
d/ odbiór ostateczny.
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
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niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dziennik
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
uwzględniając dokumentacje projektową i uprzednie ustalenia.
8.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje inspektor nadzoru.
8.3 Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających lub poprawkowych w
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
8.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w zależności od rodzaju
obiektu budowlanego następujące dokumenty:
1/ Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy.
2/ Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające
lub zamienne).
3/ Recepty i ustalenia technologiczne.
4/ Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5/ Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
6/ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacją techniczną i ewentualnie programem zapewnienia jakości.
7/ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze
specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości.
8/ Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną i
programem zapewnienia jakości.
9/ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
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10/ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
11/ Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
12/ Protokoły z prób szczelności instalacji wodociągowych, sanitarnych i c.o. oraz z
pomiarów elektrycznych.
13/ Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4 Odbiór ostateczny robót.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość prac sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z póź. zm.)
10.2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19 poz. 177
z póź. zm.)
10.3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351 z
póź. zm.)
10.4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80 poz. 717 z póź. zm.)
10.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75 poz. 690)
10.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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S.01 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

KOD CPV 45212221-1
WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

1. Wstęp
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni w związku z budową
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.
Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 7.1
Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej i obejmują:
− Montaż nawierzchni poliuretanowej,
Określenia podstawowe
Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w S.00
„Wymagania ogólne "
7.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w S.00 ”Wymagania ogólne”.
7.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Grupa robót: 451 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
Kategoria robót: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. Materiały
Impregnacja podłoża ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, związanie luźnych
cząsteczek podłoża. Do tego celu używa się na przykład – CONIPUR 74. Wykonuje się ją ręcznie – za
pomocą. Wałka, lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednoskładnikowym.
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku, zdecydowano się na zastosowanie w
niniejszym przypadku wykładziny „CONIPUR EPDM” lub podobnej o zbliżonych parametrach.
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja
podstawowa, wymaga podbudowy, betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze, słuŜy do pokrywania nawierzchni bieŜni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów
konkurencji technicznych la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, kortów tenisowych, placów rekreacji
Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych
Boisko o nawierzchni poliuretanowej
ruchowej. Nawierzchnia ta posiada charakteryzującą się wysokim stopniem elastyczności i
spręŜystości, co zapewnia znakomite pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym naraŜone
na kontuzje stawy, kolana i łokcie grających.
Posiada certyfikat ITB i IAAF, a także świadectwa Szwajcarskiego Instytutu Sportu i
Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych.
Nawierzchnia składa się z warstw elastycznej (nośnej) uŜytkowej. 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 uŜyciu specjalnej natryskarki). Po całkowitym
związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.
Wykonanie warstwy użytkowej:
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy Conipur 216 (217), który jest
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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. System Conipur 216 jest systemem PU,
którego składnik i składnik B są mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2. Tak przygotowany produkt
rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu
wynosi ok. 13 mm.
Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni:
OGÓLNA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni.
Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne słuŜby komunalne) powinny być
kontrolowany – również ze względu na nośność podbudowy.
Uwagi ogólne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter
ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróŜnicowany
i jest poza naszą kontrolą.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S.00.

4. Transport
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w S.00

5. Wykonanie robót
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni:
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność
Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych otoczenia oscylowała w przedziale
40-90%, a temperatura podłoża powinna być większao co najmniej 3oC od panującej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.00

Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy.
Kontrola wykonania
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi
w dokumentacji projektowej i SST.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.00
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w S.00
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę
zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą
elastyczną. 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
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podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w
przypadku boisk, kortów).
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych:
1. Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych.
2. 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.
3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB,
która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.
5. 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.
Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych
6.Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy
dwoma mierzonymi punktami.
Zależ8.ność ta przedstawia się następująco:

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy betonowej, 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.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.00.

10. Przepisy związane
Spis przepisów związanych podano w S.00., oraz:
- Aprobata ITB,
- Deklaracja zgodności,
- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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S.02 ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45100000-8
1. WSTĘP
Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych związanych z realizacją przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu przy

Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile- boisko wielofunkcyjne
Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych
służących zleceniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1.
Zakres robót objętych specyfikacją.
Warunki określone w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania robót
ziemnych – wykopów związanych z wykonaniem wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Określenia podstawowe.
Określenia występujące w niniejszej specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz z podanymi w pkt 1.4 specyfikacji określającej warunki ogólne – S-00.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w pkt 1.5 specyfikacji S-00 – Warunki ogólne.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów zostały określone w punkcie 2 specyfikacji S00 – Wymagania ogólne.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały określone w punkcie 3 specyfikacji S-00 – Wymagania
ogólne.
Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do
wykonywania danego rodzaju robót ziemnych np.:
- równiarki lub spycharki uniwersalne,
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały określone w punkcie 4 specyfikacji S-00 –
Wymagania ogólne.
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi odpowiadającymi
warunkom realizacji robót.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy
wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco i na własny koszt.
Środki transportu wykorzystywane przy wykonywaniu robót ziemnych winny być sprawne
technicznie i spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ruchu
drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały określone w punkcie 5 specyfikacji S-00 –
Wymagania ogólne.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Sposób wykonania dojazdu do terenu wykonywania robót należy uzgodnić z inspektorem nadzoru .
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary geodezyjne
celem:
- wyznaczenia osi i ustawienia kołków kierunkowych,
- ustawienia ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
- wyznaczenia krawędzi wykopów,
- kontrolnej niwelacji dna wykopu.
Wykopy powinny być wykonywane w sposób zapewniający nie naruszający naturalnej struktury
gruntu poniżej poziomu posadowienia.
Technologia wykonania wykopu powinna umożliwiać jego bieżące odwodnienie – odprowadzenie
wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być uzgodnione z odpowiednimi
instytucjami.
5.1 Tolerancja przy wykonaniu wykopów.
Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu wykopów wynoszą odpowiednio:
- dla wymiarów wykopu w planie ± 15 cm,
- dla ostatecznej rzędnej dna wykopu ± 2 cm,
- dla nachylenia skarp wykopu ± 10%
5.2 Zagęszczenie dna wykopu.
Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego zgodnie z normą
BN-77/8931-12.
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie do czasu
przystąpienia do układania warstw podbudowy. W przypadku wystąpienia przerwy w prowadzeniu
robót, wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. W przypadku
wystąpienia nadmiernego zawilgocenia podłoża, do układania następnej warstwy można przystąpić po
jego naturalnym osuszeniu i ocenie jego stanu przez inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zostały określone w punkcie 6 specyfikacji S-00
– Wymagania ogólne.
Sprawdzeniu i kontroli jakości w trakcie wykonania robót i po ich zakończeniu podlegają w
szczególności:
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
- przygotowanie terenu pod wykonanie robót,
- sprawdzenie wymiarów wykopu,
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopu,
- sprawdzenie stanu podłoża po zakończeniu profilowania i zagęszczania.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały określone w punkcie 7 specyfikacji S-00 –
Wymagania ogólne.
Jednostką obmiarową jest [m3] wykonanych wykopów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zostały określone w punkcie 8 specyfikacji S-00 –
Wymagania ogólne.
Odbioru robót ziemnych dokonuje inspektor nadzoru zamieszczając odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności zostały określone w punkcie 9 specyfikacji S-00 –
Wymagania ogólne.
Podstawę płatności stanowi cena ryczałtowa określona w dokumentach umownych i zawierająca takie
elementy jak:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochód i odwiezieniem,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- wykonanie i rozbiórka dróg dojazdowych
- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do należytego wykonania robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane odnoszące się do wszystkich robót zostały określone w punkcie 10 specyfikacji S00 – Wymagania ogólne.
Ponad to:
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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S.03 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB
3 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów boiska dla zadania

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile- boisko
wielofunkcyjne
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
i obejmują:
•

dotyczą

wykonania

robót

rozbiórkowych

Rozebranie nawierzchni z asfaltowo-betonowej

Uwaga:
− pochodzące z rozbiórki nieuszkodzone i niewykorzystane do robót: koska betonowa,
krawężnik, pozostają własnością Inwestora - po oczyszczeniu należy je przetransportować na
skład Zamawiającego. Kwalifikacji rzeczy nieuszkodzonych dokonuje Inżynier. Uszkodzone
pozostałe materiały rozbiórkowe, których projekt nie przewiduje wykorzystać do robót, a w
tym gruz, złom i odpady stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca winien je
odtransportować na składowiska poza terenem budowy przy zachowaniu przepisów odnośnie
ochrony środowiska,
− materiały podlegające utylizacji pozostające własnością Wykonawcy zostaną zutylizowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2007r. Nr 39,
poz. 251 ze zmianami) i rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzającego przekazanie
materiałów do utylizacji,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacją
Techniczną
Wykonania
i
Odbioru
Robót
Budowlanych
S.00 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
S.00 "Wymagania ogólne".

2. Wyroby budowlane i materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych i materiałów
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych i materiałów,
i składowania, podano w STWiORB S.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

ich

pozyskiwania

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB S.00 "Wymagania ogólne".
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3.2. Sprzęt do rozbiórki
Roboty związane z rozbiórką elementów boiskabędą wykonywane mechanicznie
i ręcznie. Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt:
− spycharki,
− młoty pneumatyczne,
− ładowarki,
− koparki.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB S.00 "Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robot
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB S.oo "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z terenu budowy elementów
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową.
5.2.1. Wyznaczenie elementów boiska przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Powyższe roboty należy wykonać odpowiednią koparką, ładowarką, młotem pneumatycznym lub
narzędziami ręcznymi.
5.2.3. Rozbiórka krawężników i obrzeży
Powyższe roboty należy wykonać ręcznie. Ławy betonowe pod krawężnikami należy rozebrać
przy pomocy młotów pneumatycznych.
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 akceptowane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB S.00 "Wymagania ogólne".

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB S.00 "Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru dla STWiORB są:
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m2 (metr kwadratowy) rozebrania nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie,
- m (metr) rozebrania betonowego krawężnika drogowego na ławie betonowej z oporem
-

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB S.00."Wymagania ogólne".

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB S.00 "Wymagania ogólne".
Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych
w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej STWiORB zgodnie z Dokumentacją
Projektową, obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
−
−
−
−
-

oznakowanie robót,
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
- uporządkowanie terenu rozbiórki.
- odsortowanie zanieczyszczeń
− oczyszczenie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do ponownego użycia,

10. Przepisy związane
1.

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.
3.
4.

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
stosowania

5.

PN-H-74220

Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego przeznaczenia

6.
7.

PN-H-93401
PN-H-93402

Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na
gorąco
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8.

BN-87/5028-12

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,
okrągłym i kwadratowym

9.

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z
późniejszymi zmianami)

11.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr
62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)
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S.05 ROBOTY POMIAROWE
KOD CPV 45100000-8
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem usytuowania obiektów budowlanych
i ich punktów wysokościowych przy realizacji przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu
przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile- boisko wielofunkcyjne
1.2. Zakres stosowania specyfikacji:
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu określenie
położenia obiektów budowlanych.
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem usytuowania obiektów
budowlanych i punktów wysokościowych wchodzą:
a/ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi obiektu
budowlanego i punktów wysokościowych,
b/ uzupełnienie osi obiektu dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c/ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d/ wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e/ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe:
Określenia podstawowe zostały określone w specyfikacji S.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji S.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
specyfikacji S.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, powinny mieć średnicę od
0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji S.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt pomiarowy
Do określenia położenia obiektu budowlanego i punktów wysokościowych należy
stosować następujący sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do określenia położenia obiektu budowlanego i
punktów
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji S.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji S.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych obiektu i (lub) reperów roboczych.
Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek
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zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót
należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne
paliki lub wiechy.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie
nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji S.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z określeniem położenia obiektu
budowlanego i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji S.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji S.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji S.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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