SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SKATEPARK

ZAWARTOŚĆ:

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO -SKATEPARKU I
PUMPTRACKA WRAZ Z DOJŚCIAMI I ELEMENTAMI
MAŁEJ ARCHITEKTURY

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

DZ. NR 175/68, 174/2, 174/1, 175/35
OBR.0006 CHOJNÓW JEDN. EWID. 020901_1

GMINA MIEJSKA CHOJNÓW
Plac Zamkowy 1
59-225 Chojnów

KOD CPV :
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45.22.38.00 -Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

Sporządził: Piotr Frosztęga

Kraków, czerwiec 2020 r.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-00.00.00 Wymagania ogólne

2

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP .......................................................................................................................................... 4
1.1. Nazwa zamówienia...................................................................................................................... 4
1.2. Przedmiot i zakres robót .............................................................................................................. 4
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe ................................................................................... 4
1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................................... 4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................................... 4
1.5.2. Organizacji robót ..................................................................................................................... 5
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH .......... 6
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów ........................................... 6
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ................................................................................ 6
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów ................................................................................ 6
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów ............................................................................................ 7
3. SPRZĘT ........................................................................................................................................ 7
4. TRANSPORT ............................................................................................................................... 7
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ........................................................ 7
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót ......................................................................... 7
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT ................................ 7
6.1. Zasady kontroli jakości robót ...................................................................................................... 7
6.2. Certyfikaty i deklaracje ............................................................................................................... 7
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ............................... 8
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót ................................................................................ 8
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów ................................................................................ 8
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................ 8
8.1. Rodzaje odbiorów robót .............................................................................................................. 8
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy ............................................................................................ 8
8.4. Odbiór ostateczny robót .............................................................................................................. 8
8.5. Odbiór pogwarancyjny ................................................................................................................ 9
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI......................................................................................................... 9
9.1. Ustalenia ogólne .......................................................................................................................... 9
9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST ............................................................................... 9

3

1. WSTĘP
1.1. Nazwa zamówienia

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO -SKATEPARKU I
PUMPTRACKA WRAZ Z DOJŚCIAMI I ELEMENTAMI
MAŁEJ ARCHITEKTURY
Adres inwestycji
DZ. NR 175/68, 174/2, 174/1, 175/35
OBR.0006 CHOJNÓW JEDN. EWID. 020901_1
Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA MIEJSKA CHOJNÓW
Plac Zamkowy 1
59-225 Chojnów
1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania specyfikacji szczegółowej. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych grup
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.2.1. Zakres robót
ST-01.00.00 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-02.00.00 Betonowanie
ST-02.01.00 Betonowanie – zbrojenie
ST-02.02.00 Betonowanie - betonowanie konstrukcji
ST-03.00.00 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
ST-04.00.00. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
ST-05.00.00. Elementy stalowe skateparku
ST-06.00.00. Zieleń

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy należą następujące prace:
- transport, składowanie materiałów i wyrobów,
- usunięcie z terenu materiałów z rozbiórek i odpadów,
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót,
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych w
tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy.
1.4. Określenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie
zdefiniowane.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w
dokumentach Umowy o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób
odprowadzenia ścieków.
1.5.2. Organizacji robót
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów należy stosować się do unormowań
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane’’ w aktualnie obowiązującej wersji.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie
to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony
środowiska na placu budowy i poza jego terenem.
W okresie trwania robót objętych zakresem umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań,
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu
robót budowlanych.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
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.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Jeżeli Wykonawca użył
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej.
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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.
1.5.9. Wymagania inne
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentów.
Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie
objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań).
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Do wykonania robót określonych w pkt 1.2.1. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane.
Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności,
deklaracje zgodności z Polską Normą a także inne prawnie określone dokumenty.
Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót a także oświadczeni dotyczące wyrobów
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma
obowiązek przechowywać przez okres wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem
zamówienia.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru
Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom
określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 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 robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 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 środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, Programu
Zapewnienia Jakości (PZJ), projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, ST, a także w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881) [8] z późniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowiązujące w czasie
stosowania danych wyrobów.
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2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową.
3. dokumenty wymagane przez ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone z zastrzeżeniem pkt 2.4.
niniejszej OST.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w KNR właściwych
dla danych rodzajów robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
8.3.1. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
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Odbioru ostatecznego robót dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego, Projektanta i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i ST.
Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
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.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione
w kosztorysie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
Arkady, Warszawa 1997
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5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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ST – 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
ziemnych, które zostaną wykonane w ramach: BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO SKATEPARKU I PUMPTRACKA WRAZ Z DOJŚCIAMI I ELEMENTAMI MAŁEJ
ARCHITEKTURY
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
· wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna
placu skateparku,
· uzupełnienie osi dodatkowymi punktami
· wyznaczenie reperów roboczych
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały
· mechaniczne zdjęcie humusu
· wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadającej się do dalszego wbudowania
· Korytowanie pod płytę skateparku
· Roboty ziemne (wykopy, nasypy)
· Wyrównanie terenu
· Prace porządkowe
1.4. Określenia podstawowe
Punkty główne – punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci,
chodników, placy, punktów kierunkowych, początkowego oraz końcowego.
Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych.
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.
Odkład – miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów. Roboty ziemne – roboty których rezultatem są
wykopy lub nasypy.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany
zgodnie z
PN
Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z
Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot określonych umową.
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2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegółowe
Materiały do wykonania robót pomiarowych:
· Paliki drewniane
· Słupki betonowe
· Farba chlorokauczukowa do oznaczania słupków Materiały do zdjęcia humusu – nie
dotyczy.
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy łącznie z pokryciem
100% kosztów odkładu. Wymagane zagęszczenie podsypek, wymiany gruntu oaz zasypek
fundamentów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branży konstrukcyjnej.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z dokumentacją
projektową. Materiały dla których normy PN i PB przewidują posiadanie zaświadczenia o
jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.
Grunty nadające się do wbudowania powinny zostać w całości wykorzystane do powstania
nowej skarpy na tyłach skateparku.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
3.2. Wymagania szczegółowe
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz roboczych
punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie.
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót
– teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, itp.
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru. Do wykonania robót związanych ze zdjęciem
humusu należy stosować:
· Koparkę wielonaczyniową z wymiennym osprzętem, zebranie humusu z możliwością
załadunku na samochody
· Spycharka – zdjęcie i spryzmowanie humusu
· Równiarka
· Samochody samowyładowcze – w przypadku wywozu humusu na odkład poza tern
budowy
· Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonania robót ziemnych – w miejscach
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.
Do wykonania wykopów oraz nasypów Wykonawca winie posiadać:
· Koparko-ładowarkę
· spycharkę
· Samochody ciężarowe samowyładowcze
· Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. Sprzęt do wykonania korytowania:
· Koparko-ładowarkę
· Samochody ciężarowe samowyładowcze
13

·
·
·
·
·

Spycharka gąsienicowa
Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp.
Płyty wibracyjne lekkie – grubość warstwy zagęszczanego gruntu 20 do 40cm
Płyty wibracyjne ciężkie – grubość warstwy zagęszczanego gruntu 30 do 60cm
Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne””.
4.2. Wymagania szczegółowe
Roboty pomiarowe – środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do
wykonania robót może być dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani
pogarszania jakości transportowanych materiałów.
Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania należy przemieszczać na pryzmy przy
pomocy równiarek lub spycharek. Humus przeznaczony do wywiezienia należy przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.
Transport gruntu z wykopów oraz materiałów sypkich do wymiany gruntu odbywać się
będzie samochodami samowyładowczymi.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
5.2. Zasady wykonania Robót
Zasady wykonania prac pomiarowych:
·
Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
·
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia
·
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji pokrywają
się z rzędnymi w terenie, jeśli Wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien o tym fakcie
powiadomić Inspektora który podejmie właściwą decyzje w tym zakresie
·
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w trakcie trwania robót
·
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót
nalezą do obowiązków Wykonawcy
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. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzędnych rzeczywistych, zaakceptowanych przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w
takim przypadku obciążą Wykonawcę.
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Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu palików
drewnianych. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego poza
granicami robót związanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mona
wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budynkach.
Repery należy zakładać w postaci słupków betonowych lub stalowych osadzonych w
stabilnym gruncie bez możliwości osiadania.
Tyczenie osi należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inwestora. Oś powinna być wyznaczona w punktach
głównych i pośrednich w odległościach zależnych od charakterystyki obiektu.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie
powinno przekraczać 2cm. Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm.
Zdjęcie warstwy humusu
Humus należy zdejmować mechanicznie lub ręcznie w zależności od zaistniałej sytuacji na
terenie budowy. Przed rozpoczęciem do wszelkich prac ziemnych należy ustalić z
właściwym organem ochrony środowiska opracowanie dotyczące warunków postępowania z
uzyskanymi masami ziemnymi. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o
małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w
miejsce wskazane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno
być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ
nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić,
czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzędnych podłoża
Zagęszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcję i pod elementy kanalizacji )
powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is),
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach.
Minimalna wartość Is
0,97
Nasypy
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę
robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport
gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas,
gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i
zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i specyfikacji. O ile Inspektor
zezwoli na czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed
nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. Zagęszczanie gruntu w podłożu
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nasypów powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych,
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu.
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypu należy przerwać,
jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. w > w opt.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed
jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Warstwa nie powinna pozostawać nie zagęszczona po ułożeniu.
Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót.
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które
umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak,
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Skarpy wykopów
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża
Wykonawcę.
Pochylenia skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać
wartości podanych w Dokumentacji Projektowej
Grubość warstwy
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu
zagęszczającego, powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed
przystąpieniem do wykonywania nasypów. Odcinek próbny dla sprawdzenia zagęszczenia
gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.
Wilgotność zagęszczanego gruntu
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do
metody zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość
zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W
przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do
optymalnej, ozna¬czonej wg próby normalnej metodą I i II wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:
- w gruntach niespoistych
± 2%,
- w gruntach mało i średnio spoistych
+ 0%, - 2%,
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W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej,
ustalona na odcinku próbnym. Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest
większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt
należy osuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność
gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez spryskiwanie wodą. Sprawdzenie
wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie.
6. Kontrola jakości Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Zakres kontroli
Sprawdzenie robót pomiarowych:
· Osie należy sprawdzać na wszystkich załamaniach
· Robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości
budowanego odcinka
· Należy sprawdzić wysokość i położenie punktów głównych
Kontrola zdjęcia humusu polega na:
· Powierzchni zdjęcia humusu
· Grubości zdjętej warstwy
· Prawidłowości spryzmowania
· Załadunku i wywozu nadmiaru
humusu Kontrola korytowania polega w
szczególności na :
· Sprawdzeniu odspajania się gruntu w sposób nie pogarszający ich właściwości
· Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu
· Dokładność wykonania korytowania
Podłoże nawierzchni:
- nierówności powierzchni
- pochylenie poprzeczne powierzchni
- niweleta powierzchni
Ulepszone podłoże nawierzchni:
- grubość całkowita
- grubość poszczególnych warstw
- szerokość poszczególnych warstw
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z
natury.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest:
metr sześcienny [m3] dla robót ziemnych
8. Odbiory robót .
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady odbiorów podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
8.2. Szczegółowe zasady odbioru.
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Odbiór robót związanych z pomiarami następuje na podstawie szkiców, dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
· wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna
obiektu i placu skateparku,
· uzupełnienie osi dodatkowymi punktami
· wyznaczenie reperów roboczych
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały
· mechaniczne zdjęcie humusu
· wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadającej się do dalszego wbudowania
· Korytowanie pod plac skateparku
· Wykonanie nasypów
· Prace porządkowe po robotach ziemnych
10. Przepisy związane
PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. PNN-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac
geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa
pozioma GUGiK 1978. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa
osnowa geodezyjna GUGiK 1983. Instrukcja techniczna G-3.
Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979. Instrukcja
techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979.
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami obowiązującymi na
dzień wykonania Robót.
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 – Ocena zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie
próbek gruntów. PN-74/B-04452 – Grunty budowlane.
Badania polowe.
PN-77/8931-12 – Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i
opis gruntów.
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ST-02.00.00 BETONOWANIE
ST-02.01.00 BETONOWANIE – ZBROJENIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach realizacja zadania

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO -SKATEPARKU I PUMPTRACKA WRAZ
Z DOJŚCIAMI I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 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 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
robót związanych z:
-przygotowaniem zbrojenia
- montażem zbrojenia
- kontrolą jakości robót i materiałów.
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne płyty fundamentowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprężajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń
w sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w kod 45000000
„Wymagania ogólne" pkt 2.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej: AIIIN, gatunku
RB500W/BSt500S.
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
a) pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S o następujących parametrach:
 Średnica pręta w mm
8 do 32
 Granica plastyczności Re( min) w MP
500
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Wytrzymałość na rozciąganie Rmin( min) w MP
Wytrzymałość charakterystyczna w Mpa
Wytrzymałość obliczeniowa w MP
Wydłużenie ( min) w %
Zginanie do kata 600

550
490
375
10
brak pęknięć i rys w złączu

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni
czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym
okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
a) pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm.
b) przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają
być podane:
- nazwa wytwórcy,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obróbki cieplnej.
c) na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
-

numer wytopu lub numer partii

-

znak obróbki cieplnej.

2.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
2.3. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.1.Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
3.2. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych.
3.3. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone.
3.4. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom aktualnych
warunków technicznych, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2.2. Czyszczenie prętów
a) pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota.
b) pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
c) stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
c) stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów.
e) Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
5.2.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgięcia prętów, haki
a) minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje PN-EN 1992.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 1
Od dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów
o średnicy d _< 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
b) w miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
c) wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane
dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
a) układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej
nalotem niełuszczącej się rdzy.
b) nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
c) minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową
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c) układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
a) pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
b) skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o
średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
c) w szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
6.2. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1,
- próba zginania na zimno.
6.3. Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki
- próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu.
- jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik
pozytywny.
- dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poniżej.
6.4. Usytuowanie prętów:
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia
grubości otuliny,
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, - - długość pręta
między odgięciami: ±10 mm, miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
6.5. Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w
przekroju poprzecznym).
6.6. Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na
tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, różnice w
rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 7.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
a) podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbiór końcowy
8.3.1 Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
8.3.2. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, - zachowania
wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
8.3.3. Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania
ogólne”pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
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-

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład",
montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją
projektową i niniejszą ST,
wykonanie badań i pomiarów,
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie
ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-1

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2
IDT-ISO 6935-2
PN-ISO 6935-2
PN-EN 10002-1

Stal do zbrojenia betonu
Pręty
żebrowe
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane
Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, - Warunki
wykonania i odbioru robót budowlanych.
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ST-02.02.00 BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót betonowania konstrukcji w ramach realizacja zadania pn.:
BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO -SKATEPARKU I PUMPTRACKA WRAZ Z
DOJŚCIAMI I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
1.2.
Zakres stosowania ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczególnych rodzajów robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
i żelbetowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót
związanych z:
– przygotowaniem mieszanki betonowej dla płyty skateparku
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
– pielęgnacją betonu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także podanymi
poniżej:
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w
MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i
odmrażania próbek betonowych.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R bG (np. Beton
klasy B30 przy RbG = 30 MPa).
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach
kubaturowych
Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz
podstawy prawne ich sporządzania podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”Kod CPV 450000007.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement – wymagania i badania
Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez
dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1. Stosowane cementy
powinny charakteryzować się następującym składem:
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,
– zawartość alkaliów do 0,6%,
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%,
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Przed
użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających
się w wodzie.
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania:
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym,
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i
nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami,
cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych
ścianach).
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Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym
i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna
przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące
grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,
– wskaźnik rozkruszenia:
• dla grysów granitowych – do 16%,
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,
– nasiąkliwość – do 1,2%,
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,1%,
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
– do 0,25 mm – 14÷19%,
– do 0,50 mm – 33÷48%,
– do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,
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– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,2%,
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1 lub PN-EN 933-2,
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7,
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń
obcych,
– oznaczenie
zawartości
pyłów
mineralnych
wg
normy
PN-EN
933-8,
PN-EN 933-9 lub PN-EN 933-10.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6 dla korygowania receptury roboczej
betonu.
2.2.3. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008-1 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
– napowietrzającym,
– uplastyczniającym,
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
– napowietrzająco-uplastyczniających,
– przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 2061,
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
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wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c
(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać
z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30,
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1 nie
powinna przekraczać:
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania
jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
– metodą Ve-Be,
– metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie
PN-EN 206-1 nie mogą przekraczać:
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1) trzeba dokonać aparatem VeBe.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
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– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź
aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw.
„gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odległość nie większą niż 10 m.
3.2.5. Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000
drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.
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Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1.
• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na
workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1.
• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania
cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN
197-1.
• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający
dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1.
4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach
zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
4.4.1. Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w
składzie masy w stosunku do stanu początkowego.
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość
gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju
konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków:
– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej
– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s
– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy
transporcie w dół
– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał
powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
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uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowań i rusztowań.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– sposób transportu mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm,
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy,
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować
wibratory wgłębne.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 s.,
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak, aby nie powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
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pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż
35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.5. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą
tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
– szybkość betonowania,
– sposób zagęszczania,
– obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
– zapewniać odpowiednią szczelność,
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
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Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki,
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań
dokumentacji projektowej.
5.8 Płyta skateparku
Pod płytę skateparku i elementy lane na miejscu należy zastosować podbudowę:
 podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5mm – grubość 15 cm
 podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5 – 63mm – grubość 15 cm
 warstwa piasku stabilizowanego cementem – grubość 25 cm
Płyta żelbetowa gr. 15 cm z betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, o mrozoodporności F150 ,
zbrojona siatką z prętów ø 8 mm, stal A IIIN (BSt500S) o oczkach 15 x 15 cm, zacierana na gładko
maszynowo i zabezpieczona preparatem do pielęgnacji betonu. Krawędź płyty należy ukształtować
stosując deskowanie dostosowane do kształtu i poziomu płyty.
W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m × 5 m na
głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy wykonać
fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą
poliuretanową.
Płyta musi posiadać spadek 1-1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny być
jednostronne.
Nawierzchnia musi być odporna na punktowe uderzenia oraz równa i gładka (dla osób poruszających
się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44–59 mm nie może być żadnych odczuwalnych
nierówności w nawierzchni jezdnej). Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej
skateparku, ani powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ
powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może
znajdować się tylko na bokach przeszkód.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”
6.2. Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
– 1 próbka na 100 zarobów,
– 1 próbka na 50 m3 betonu,
– 3 próbki na dobę,
– 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
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Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie
krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą
PN-EN 206-1.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki
100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie
z normą PN-EN 206-1.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1 liczba próbek reprezentujących
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy
100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PNEN 206-1.Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez
własne laboratoria lub inne uprawnione), a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:
Rodzaj
badania

Metoda badania
według

Termin lub częstość
badania

Bezpośrednio przed
PN-EN 196-3:2006 użyciem każdej
j.w.
dostarczonej partii
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
j.w.
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-7:2000
PN-EN 10976:2002
PN-EN 1008Przy rozpoczęciu
1:2004
robót i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatków i
PN-EN 480
domieszek
i Aprobata
Techniczna
PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu
MIESZANK Urabialność
robót
A
BETONOWA Konsystencja
j.w.
Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmianę roboczą
Zawartość powietrza
j.w.
j.w.
1) Wytrzymałość na ściskanie
j.w.
Po ustaleniu recepty
BETON
na próbkach
i po wykonaniu każdej
partii betonu
2) Nasiąkliwość
PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz
na 5000 m3 betonu
3) Mrozoodporność
j.w.
j.w.
4) Przepuszczalność wody
j.w.
j.w.
SKŁADNIKI 1) Badanie cementu
–
czasu wiązania
BETONU
–
stałość objętości
–
obecności grudek
–
wytrzymałości
2) Badanie kruszywa
–
składu ziarnowego
–
kształtu ziaren
–
zawartości pyłów
–
zawartości
zanieczyszczeń
–
wilgotności
3) Badanie wody

6.3. Kontrola deskowań.
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być:
– klasy drewna i jego wady (sęki)
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie
technologicznym deskowań:
a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
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różnice w grubości desek ± 0,2 cm,
odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,
wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,
odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm,
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,
– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.
Deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na
odkształcenia konstrukcji nośnej).
c)
d)
e)
f)

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia
ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową).
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego
odbioru.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką
formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
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– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót
betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać
oceny wizualnej.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania
ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty
ryczałtowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– montaż deskowań,
– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i
pielęgnacją,
– wykonanie i wypełnienie przerw dylatacyjnych,
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
– demontaż deskowań, wraz z ich oczyszczeniem,
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów
rozbiórkowych i urządzeń,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 196 Metody badania cementu.
2. PN-EN 197 Cement.
3. PN-EN 932 Badania podstawowych właściwości kruszyw
4. PN-EN 933 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw
5. PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw
6. PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
7. PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
8. PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu.
9. PN-EN 206-1:2003 Beton.
10. PN-EN 12504 Badanie betonu w konstrukcjach.
11. PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa.
10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).
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– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami).
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
–
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok.
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ST–03.00.00. PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywanych w ramach realizacja zadania

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO -SKATEPARKU I PUMPTRACKA WRAZ
Z DOJŚCIAMI I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem podbudowy stabilizowanej cementem Rm=2,5MPa o gr.20 cm pod płytę skateparku.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie.
2. MATERIAŁY
1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
2. Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu
Lp.

Klasa cementu
32,5

Właściwości

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
1 niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie
2 mniej niż:
3 Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż

16
16
16
32,5
60
12
10
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2.3. Grunty
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem
należy stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg
Właściwości

Lp.
1

Uziarnienie
ziarn
a) przechodzących
% (m/m), nie mniej
niż:
ziarn
b) przechodzących
% (m/m), powyżej
ziarn
c) przechodzących
% (m/m), powyżej
mniejszych
d) cząstek od
poniżej

Wymagania

przez sito

# 40 mm,

przez sito

# 20 mm,

przez sito # 4

mm,

0,002 mm, % (m/m),

100

85
50
20

2

Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż:

3

Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż:
15
Odczyn
pH
od 5 do 8

4
5

6

części
(m/m)
Zawartoś organicznych,
%
,
nie
więcej
niż:
siarczanów,
Zawartość w
przeliczeniu na SO 3,
% (m/m), nie więcej niż:
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2

1

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów
o:
 - wskaźniku piaskowym od 20 do 50, 
 - zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł
nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu
porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z
wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek
o
temperatury poniżej 5 C w czasie najbliższych 7 dni.
5.2. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości 10% w stosunku do masy
kruszywa.
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN -B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi
w.
Piasek powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na
określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Po wymieszaniu piasku z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i
mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może
różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości.
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie
powinien być dłuższy od 2 godzin.
podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzysta ć prowadnice podłużne, układane
każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu
specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu
zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania
warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8.
5.8. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych zagęszczarek, w zestawie wskazanym w SST.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity
wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i
obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt
Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
stabilizowanej cementem.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.

2. PN-EN ISO 22476 Rozpoznanie i badania geotechniczne
3. PN-EN 13242Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
4. PN-EN-197-1 Cement. Część1. Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
5. PN-EN-196 Metody badania cementu
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ST-04.00.00 PODBUDOWA
MECHANICZNIE

Z

KRUSZYWA

ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa łamanego w ramach realizacja zadania pn.: BUDOWA TERENU

REKREACYJNEGO -SKATEPARKU I PUMPTRACKA WRAZ Z DOJŚCIAMI I
ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
1.2

Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem następujących podbudów:
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowana mechanicznie,
1.4 Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja
mechaniczna - proces technologiczny, polegający
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

na odpowiednim

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w w ST-00.00.00
„Wymagania ogólne"
2.2

Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i grysu
jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i
otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3 Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, określona według PN-EN 9331 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Frokcje

Bok oczka sita , mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę
jednowarstwową
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego
Wyszczególnienie właściwości
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm,
%(m/m)
Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż
Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie
więcej niż;
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481,
Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż;
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów,
w stosunku do ubytku masy po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż:
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż:
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż:
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie więcej niż:
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Kruszywo łamane na
podbudowę zasadniczą
i pomocniczą

Badania wg

od 2 do 10

PN-EN 933-1

5

PN-EN 933-1

35

PN-EN 933-4

od 30 do 70

PN-64/8931-01
PN-EN 1097-2

35

30
3

PN-EN 1097-6

5

PN-EN 1367-1

1

PN-EN 1744-1

2.3.3. Woda
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1 [11].
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub
małe walce wibracyjne.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
5.2. Przygotowanie podłoża
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją
Projektową i według zaleceń Inspektora Nadzoru.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury
przygotowanej przez Wykonawcę na podstawie badań laboratoryjnych i zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była zgodna z Dokumentacją Projektową.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 25cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych.
Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez
wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie
materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa
powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt
cięższy.
Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z aktualną normą
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z aktualną normą. Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa
jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczące zagęszczenia i nośności
Lp.

1

Wskaźnik
zagęszczenia Is
nie mniejszy niż;
0,97

Wymagane cechy podbudowy
Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm MPa
od pierwszego obciążenia
od drugiego obciążenia
E1
E2
80
120

5.5. Odcinek próbny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w
celu: - stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest
właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez Inspektora Nadzoru.
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5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy
obciąża Wykonawcę robót.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 3. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Lp.

1
2
3
4

Wyszczególnienie badań

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Badanie właściwości kruszywa wg
tab. 1, pkt 2.3.2

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań Maksymalna powierzchnia
na dziennej działce
podbudowy przypadająca
2
na jedno badanie (m )
roboczej
1
600
2

5 próbek na 100 m
dla każdej działki roboczej i przy każdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny
być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora,), z tolerancją +1% -2%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 1,00
według normalnej próby Proctora.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze
względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie
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obciążeń płytowych, według Instrukcji badań podłoża gruntowego Część II i nie rzadziej niż raz na
2
1000 m lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej
warstwy podbudowy.
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inspektora Nadzoru.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. Obmiar robót
2

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za
zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Cena wykonania 1 m podbudowy obejmuje
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego Kruszywa mineralne.
PN-EN 933-4 Badania. Oznaczanie kształtu ziaren Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotności
PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
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ST 05.00.00. ELEMENTY STALOWE SKATEPARKU
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
urządzeń jezdnych które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą BUDOWA TERENU

REKREACYJNEGO -SKATEPARKU I PUMPTRACKA WRAZ Z DOJŚCIAMI I
ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy i montażu elementów stalowych
występujących na terenie skateparku: barierki, poręcze, copingi,.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiada ć
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i
rysunkami.

2.1.Wymagania materiałowe:
Poręcze i inne elementy stalowe muszą być wykonane ze stali ocynkowanej.
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
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5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagani a dotyczące wykonania robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Konstrukcja















Poręcze i inne elementy stalowe muszą być wykonane ze stali ocynkowanej.
Coping musi być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w przedziale od 48
do 60,3 mm.
Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą stalowo-ocynkowanych
wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi
zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom.
Copingiem na boksach może też być stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.
Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż
copingu o grubości 3mm i szerokości 120mm, aby chroni górną warstwę jezdną od
uszkodzeń mechanicznych.
Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno), a
ich końce muszą być zaokrąglone.
Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6mm blachach o wymiarach
60x300mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6x60. Wszystkie
otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu wkrętów
główki nie wystawały.
Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350÷400mm, i grubość
3mm. Muszą być montowane do elementów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów
typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierać się na konstrukcji minimum 60mm.
Miejsce pod blachę musi być wyfrezowane. Muszą stykać się z podłożem, by stworzyć
swobodną linię przejazdu.
Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście.
Wszystkie odsłonięte krawędzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubości nie mniejszej niż 9mm muszą
być zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi kątownikami o grubości 3mm
i szerokości w zakresie 30÷50mm. Kątowniki muszą być przymocowane wzdłuż
środkowej linii co 250mm za pomocą wkrętów typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na
elementach łukowych kątowniki muszą być wywalcowane (nie dopuszcza się nacinania
kątowników lub stosowania płaskowników).
Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone na równo z
płytą. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy kątownik też jest
wpuszczony na równo z płytą, w innym wypadku można zamontować go na płytę.
Okucie musi być wykonane z kątownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz
grubości ścianki co najmniej 3mm.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2.Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru.
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6.3.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
6.4.Kontroli podlega:
6.4.1.Tolerancje:





Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą.
Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu.
Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru.
Wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką z teflonem.

7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
Jednostka obmiaru jest:
elementy stalowe – m3
8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
9.Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady płatności podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2.Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.
Cena robót obejmuje:
·
prace pomiarowe i pomocnicze
·
transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich elementów
·
transport wewnętrzny w obrębie budowy
·
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
10. Przepisy związane
PN-B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-H-84018

Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.

PN-H-92120

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej
jakości i niskostopowej.
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ST – 06.00.00 ZIELEŃ
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
terenów zielonych które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: BUDOWA TERENU

REKREACYJNEGO -SKATEPARKU I PUMPTRACKA WRAZ Z DOJŚCIAMI I
ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie trawników na skarpach terenowych oraz uzupełnienie istniejącego
trawnika w pasie wokół płyty skateparku, który będzie pełnił funkcję strefy bezpieczeństwa dla
użytkowników obiektu. Projekt dodatkowo uwzględnia nasadzenia krzewów ozdobnych
Projekt przewiduje uzupełnienie istniejącego trawnika w terenie przyległym do projektowanego
obiektu w zakresie niezbędnym do jego uporządkowania oraz przywrócenia odpowiedniego jego stanu
po wykonaniu prac budowlanych.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały


Zaprojektowany rodzaj trawy dostosować do istniejącej szaty roślinnej.
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:



ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Parametry podłoża urodzajnego:
a) optymalny skład granulometryczny:
- materia organiczna

≤ 7%
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- frakcja ilasta (d<0,002 mm)
12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)
20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawartość fosforu
c) zawartość potasu
d) kwasowość pH

>20 mg/m2,
>30 mg/m2,
5,5 – 6,5.

Krzewy liściaste – jeżeli są przewidywane
Materiał roślinny musi być kontenerowany i mieć conajmniej pięć dobrze wykształconych pędów
głównych z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.
Zastosowane gatunki krzewów cechują się: małymi wymaganiami, co do gleby, wysoką tolerancją na
suszę, odpornością na zanieczyszczenia i mróz oraz stosunkowo szybkim wzrostem. Składem
gatunkowym projektowana roślinność nawiązuje do panującego na terenie opracowania siedliska. W
składzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania przejść dla zwierząt w otoczeniu linii
kolejowej, znalazły się gatunki liściaste krzewów odpowiednie dla właściwego regionu
klimatycznego.

3.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:


glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika



łopat, grabi, taczek,



sprzętu do podlewania roślin,



wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,



kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,



sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej – koparko – ładowarka z
otwieraną przednią łyżką,

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do
wymienionych rodzajów sprzętu przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz
nie stworzy zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu

4.

Transport

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5.
Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
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5.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
–
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów,
obrzeży lub krawężników - jest to miejsce na ziemię urodzajną.
Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona
równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyrównana.
Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub
zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najpóźniej do połowy września. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg
na 100 m2. Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2. Przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. Po wysiewie nasion ziemia powinna być
wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla
podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie
stosować wału gładkiego.
b). Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
– Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
– Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
– Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można
przyjąć pierwszą połowę października),
– Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od
gatunku wysianej trawy,
– Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o
efektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od
założenia trawnika,
2
– Nawożenie – dawka nawozu średnio ok 20 – 30 g/m , należy ściśle przestrzegać wskazań
producenta,
5.2. Wymagania dotyczące krzewów – jeżeli są przewidywane do wykonania
Do nasadzeń zieleni należy użyć materiał dorosły, odpowiednio uformowany i przeznaczony do
wysadzenia na miejsce stałe.
Rośliny powinny być zahartowane, równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione, zachowywać
odpowiednie proporcje między częścią nadziemną, a systemem korzeniowym. Materiał musi być
zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem
niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony,
nieuszkodzony, z bryłą ziemi. Nie należy sadzić roślin z odkrytym systemem korzeniowym.
Materiał roślinny musi być kontenerowany i mieć conajmniej pięć dobrze wykształconych
pędów głównych z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami. Minimalna wysokość krzewów dla takich
gatunków jak śliwa tarnina, porzeczka czarna, róża dzika, róża rdzawa, winna wynosić 40-50 cm, a dla
kruszyna pospolita, szakłak pospolity, rokitnik pospolity – 80 cm.
Technika sadzenia
Lokalizację poszczególnych gatunków wraz z podaniem więźby (określenie gęstości sadzenia)
przedstawiono na planie sytuacyjnym.
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Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roślin przypadający na późną jesień lub
wczesną wiosnę. Termin jesienny jest nieco lepszy, ponieważ zwykle wtedy okres na ukorzenienie jest
dłuższy niż wiosną.
Podczas sadzenia wszelkich roślin należy przestrzegać zasadę jak najkrótszego okresu
przetrzymywania sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia.
W sytuacjach niemożności szybkiego posadzenia roślin na miejsce przeznaczenia należy je
odpowiednio przechowywać, aby nie dopuścić do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bądź
przemrożenia.
Z uwagi na niską żyzność gleby na powierzchniach projektowanych pod nasadzenia krzewów
zaleca się całkowitą zaprawę dołów - doły 0,3 m średnicy i 0,3 m głębokości.
W projekcie przyjęto następujące więźby sadzenia w zależności od gatunku i miejsca: 3 m x 3 m;
1,5 m x 1,5 m; 1 m x 1 m.
Sadzenie roślin uprawianych w pojemnikach
Sposób sadzenia zalecany krzewów. Rośliny produkowane w ten sposób mają największą
szansę przyjęcia się na nowym miejscu. Nie stwarzają problemów z przechowywaniem przed
posadzeniem, należy jedynie uważać by podłoże w pojemniku nie przeschło. Ponadto takie rośliny
można sadzić przez cały rok, poza czasem, gdy gleba jest zamarznięta. Rośliny w pojemnikach
sadzimy tak głęboko, aby cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie. Bardzo ważne jest podlanie
roślin po posadzeniu. W tym celu należy przy sadzeniu uformować misę, która umożliwi gromadzenie
się wody wokół roślin i nie pozwoli na jej spływanie. Po podlaniu roślin gleba zwykle jeszcze osiada
i należy ją uzupełnić.
6.

Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów w trakcie
wykonywania praz montażowych. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:
 dokumentacji technicznej instalowanych urządzeń i używanych materiałów,
 wymaganych atestów i certyfikatów,
 zgodności wykonania z projektem technicznym
 poprawności wykonania montażu.
7.

Obmiar robót

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich odnoszą się
ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót
wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd, lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze robót, lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty
wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy (m2, m3, sztuki) i zatwierdzona
przez Zamawiającego. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie
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wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegółowe zasady obmiarowania robót wynikają z
opisów i założeń zawartych w podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi
KNR, KNNR, kalkulacje własne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego
8.

Odbiory robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót.
Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robót
określonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzą wynik
pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Jeżeli choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny całą robotę lub
jej część należy uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W
takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić robotę do stanu zgodności z normą i
Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

9.

Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne
Wyłączone z niniejszego opracowania – sposób rozliczania robót i podstawa płatności regulowana jest
przez umowę zawartą z inwestorem.
10.

Przepisy związane

10.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych,
–

Warunki technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych - wydanie
MBiPMB 1977 r. w zakresie wykonania "małej architektury ogrodowej"

60

