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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

BUDOWA BOISKA WRAZ Z BIE NI CYCH
DO REKREACJI W MIEJSCOWO CI JANOWO

OBIEKT:         Boisko wielofunkcyjne z bie ni  i skoczni  w dal 
            oraz infrastruktura towarzysz ca 

LOKALIZACJA:       Janowo 145, 87-335 wiedziebnia, dz. nr 375/5, 
             obr b nr 0005 - Janowo, gmina wiedziebnia, 
             powiat Brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie 

INWESTOR:                   Gmina wiedziebnia 
            wiedziebnia 92A 
            87-335 wiedziebnia 
   
    
BRAN A:          Architektoniczno-konstrukcyjna 

         

        
    

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r. 
Wszelkie zmiany, powielanie, udost .
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ZAWARTO  OPRACOWANIA: 

budowlanych
  CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

oty przygotowawcze i ziemne 
  CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 

yto pod obiekty i ci gi komunikacyjne 
  
  CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie cie ek ruchu pieszego

  

  CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie cie ek ruchu pieszego

rstwy ods czaj ce
  

CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie cie ek ruchu pieszego 

mechanicznie 

CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie cie ek ruchu pieszego 

ze a betonowe 
  CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie cie ek pieszych

awierzchnie z betonowej kostki brukowej 
g

CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie cie ek pieszych

  nych nawierzchni 

CPV: 45342000-6 - Wznoszenie odrodze

ny zielone i 

  CPV: 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

osa
  CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane zwi zane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
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 DOTYCZ
 CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WST P. 

echnicznej (SST) s ce 
zanych z inwestycj ni cych do 

rekreacji w miejscowo  pod adresem Janowo 145, 87-335 wiedziebnia, na dz. nr 
375/5, obr b nr 0005 - Janowo, gmina wiedziebnia, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie 

ni  i skoczni  w dal oraz infrastruktury towarzysz

1.2. Zakres stosowania OST. 

 Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi do t 
zgodnie z ustaw

tych OST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj tych 

1.4. Okre lenia podstawowe. 

Ilekro  w OST jest mowa o: 
1.4.1. y przez to rozumie : 
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl  stanowi c  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami, 

1.4.2. y przez to rozumie zany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomoc h. 
1.4.3. y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek 
o zabudowie bli cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy 
konstrukcyjnie samodzieln  wydzielenie nie wi cej ni
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u
przekraczaj
1.4.4. y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b d
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty 
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj dzenia 
techniczne, oczyszczalnie y, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
tak e cz ci budowlane urz dze h urz dze ) oraz 
fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz

cych si  u ytkow . 
1.4.5. y przez to rozumie ci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, 
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, 
drabinki, mietniki. 
1.4.6. y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego u ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzeda oki pneumatyczne, urz dzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e 
odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego. 
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1.4.8. y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, 
monta
1.4.9. y przez to rozumie  wykonywanie w istniej
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji. 
1.4.10. Urz y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem 
budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ja cza i 
urz ce oczyszczaniu lub gromadzeniu e przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod mietniki. 
1.4.11. y przez to rozumie  przestrze  roboty budowlane wraz z 
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. y przez to rozumie  pozwolenie na budow czonym projektem 

ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i 
ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi k

metod  monta e dziennik monta u. 
1.4.13. y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi 

eodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. Terenie zamkni y przez to rozumie  teren zamkni
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b d h 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpo a, b d
1.4.15. y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj c
jego przydatno  do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. y przez to rozumie ci, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstal

czeniu stanowi cym integraln  u ytkow . 
1.4.17. Drodze tymczasowej (monta y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan , 
przeznaczon cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do 
usuni cia po ich zako czeniu. 
1.4.18. y przez to rozumie ciwy organ zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz ze  i 
okoliczno ci zachodz
1.4.19. c niona do kierowania 
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow
odpowiedzialno  za prowadzon  budow . 
1.4.20. y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w 
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sp  (Dz. Urz. L 

n. zm.). 
1.4.21. j
praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

 obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bie c  kontrol  jako ci i ilo i 

cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak 
 przy odbiorze gotowego obiektu. 

 ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

 Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj dne 

e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
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 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron
odbioru ko arowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne z 
zgl dniaj

projektow : dostarczon  przez Zamawiaj cego i sporz dzon  przez Wykonawc . 

1.5.3. Zgodno  projektow  i SST. 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi by jednym z nich s
obowi zuj kumentacji. 
 W przypadku rozbie no zuje kolejno  ich wa no ci 

 Wykonawca nie mo e wykorzystywa  w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi n i 
poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko
wa

maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
 Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d  uwa ane za warto
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre
budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mog  przekracza

e roboty nie b d  zgodne z dokumentacj
projektow  lub SST i maj c  jako
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do 
zako
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: 
ogrodzenia, por cze, o wszelkie inne rodki niezb dne do 

ci i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr , czony w cen
umown . 

1.5.5. Ochrona 

 Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa z ce 
ochrony rodowiska naturalnego. 

czeniowych Wykonawca b dzie: 
utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, podejmowa  wszelkie konieczne kroki 
maj ce na celu stosowanie si cych ochrony 
terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo
wynikaj cych ze ska
 Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b d na: 
- lokalizacj
- rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorn

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietr liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa. 

 Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
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Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 

d mi i zabezpieczone 
przed dost
 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po

ci publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak ruroci ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
nadzoru i zainteresowanych u c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego 

mi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

1.5.8. Ograniczenie obci e

 Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
dne zezwolenia od 

dzie o ka dym takim 
ce nadmierne obci enie osiowe 

nie b d  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca 
b  z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy. 

dzie przestrzega cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy. 

ci wykonawca ma obowi zek zadba
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia cych odpowiednich wymaga
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony 
 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr  uwzgl dnione w cenie umownej.

. 

 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron dzenia u ywane 
cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si

 Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i 
samorz zane z robotami i b

dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 

 Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze
ci dzie informowa iaj c kopie zezwole  i 
inne odno ne dokumenty. 
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2.1. nych. 

owe informacje dotycz ce, zamawiania lub 
iczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych 

ru. 
 Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci  okre lonych w SST w celu 
udokumentowania,  wymagania SST w czasie post pu 

 wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, 
wych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

iejscowego. 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole cicieli i odno
czaj c w to cego i jest zobowi zany 

dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz a. 
 Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  ilo ciowych i jako

a. 
ty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi
umowy stanowi  inaczej. 

sku i wiru b d
ekultywacji terenu po uko

wskazanych w dokumentach umowy b d owiednio do 
wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym 
obszarze. 

ce wymaganiom jako ciowym. 

ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu 
budowy, b d one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka  si ca wykonuje na 

c si  z jego nie przyj

d
 jako ciwo pne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 
d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo
awca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

e by niej 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ T. 

 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz
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Sprz t u  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem 
ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umow . 
 Sprz t b d ci  Wykonawcy lub wynaj  utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo ci do pracy. B rodowiska i przepisy dotycz ce jego 
u ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dok cych dopuszczenie sprz tu 
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by niej 
zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 

ce transportu. 

 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich 
niekorzystnie na jako ciwo ci przewo
Liczba dzie zapewnia lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  wymagania dotycz
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e rodki 
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e  na osie mog  by  dopuszczone przez 

ciwy zarz o u
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b dzie usuwa  na bie odowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych 
 z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, 
ora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich 
lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora 

nadzoru. 
 Nast du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu 

, je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc
 Decyzje Inspektora nadzoru dotycz d  oparte 

dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w 
normach i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotycz d  wykonywane przez Wykonawc niej 
ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b

a. 

6. KONTROLA JAKO

6.1. Program zapewnienia jako ci. 

 Do obowi y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jako
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj
projektow , SST.  
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Program zapewnienia jako ci winien zawiera : 
- organizacj
- organizacj
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

gotowanie praktyczne, 
 i terminowo

) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
- wyposa enie w sprz t i urz asnego lub laboratorium, 

 prowadzenie bada ), 
e 

wyci
form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem 
w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo dze
lepiszczy, kruszyw itp., 

 (rodzaj i cz stotliwo
urz dze arzania mieszanek i wykonywania 

6.2. Zasady kontroli jako

 kontrol  jako
czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie 

urz dzenia niezb
 Wykonawca b dzie przeprowadza stotliwo ci  zapewniaj c
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie 

lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
. 

 Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych, je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  ujemnie na wyniki 
bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ci je do u ytku 
dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako
 Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada
Wykonawca. 

d  pobierane losowo. Zaleca si  opartych na 
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem 
wytypowane do bada . 
 Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza
w tpliwo ci, co do jako  przez Wykonawc  usuni te lub 

ada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 

d  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora 
 do bada  b d

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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 Przed przyst , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada . 

 Wykonawca b dzie przekazywa a  jak najszybciej, 
niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 

 Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
liwienia jemu kontroli zapewniona 

b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wyko
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syste , 
b dzie ocenia  zgodno  dostarczonych 
przez Wykonawc . 
 Inspektor nadzoru mo e pobiera  badania niezale nie od Wykonawcy, na 

eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezale datkowych bada , 
albo oprze si
projektow ych lub dodatkowych bada  i pobierania 

 przez Wykonawc . 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

 Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u
- posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w 
kiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj

okre lon  wymogi SST, 
- znajduj  si dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99), 
- w przypadku u

technicznych okre lonych Normami Europejskimi lub posiadania przez ni
obowi zuj cych w UE.  

s  wymagane przez SST, ka da ich partia 
dzie posiada  te dokumenty, okre laj

 tych wymaga  b d  odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stan bowego. Zapisy b d
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

y b d cznika 
i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy nale y wpisywa ci: 
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
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- uzgodnienie przez In yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako
- terminy rozpocz cia i zako

ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia In yniera/Kierownika projektu, 
- daty zarz

cych i ulegaj cych zakryciu, cz

- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur cych ograniczeniom lub 

zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno m w dokumentacji projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

- dane dotycz
- dane dotycz ce jako owadzonych bada  z podaniem, kto 

 Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d one 
In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si . 
Decyzje In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si . 
Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece

(2) Ksi
 Ksi cy na rozliczenie faktycznego post pu ka

tych w kosztorysie i 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci 

 Wykonawcy b d  gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  udost pnione 
na ka de yczenie In yniera/Kierownika projektu. 

puj ce dokumenty: 
pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

, 
- korespondencj  na budowie. 

. 
 Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zagini go natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla In yniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

dzie okre la mentacj  projektow  i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

domieniu In yniera/Kierownika projektu o 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

b d
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d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko dne dane zostan  poprawione wg 
instrukcji In yniera/Kierownika projektu na pi mie. 

dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i 
In yniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre lania ilo

ci pomi d
linii osiowej. Je  tego inaczej, obj to ci b d  wyliczone w m3 

 pomno ona przez  by  obmierzone wagowo, b d  wa one w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 

 Wszystkie urz dzenia i sprz d  zaakceptowane przez 
In yniera/Kierownika projektu.  Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli 
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa 
legalizacji.  Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc

7.4. Wagi i zasady wa enia. 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie 
utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj ci wg norm zatwierdzonych 
przez In yniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 Obmiary b d  przeprowadzone przed cz ak e w 
przypadku wyst szej przerwy w robotach. 

cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d

braku miejsca szkice mog  by czone w formie 
uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem 

projektu. 

 W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
cych i ulegaj cych zakryciu, 

- odbiorowi cz ciowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

cych i ulegaj cych zakryciu. 

cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
 zakryciu. 

cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
go post

ynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo  danej cz ennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu. 
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niej jednak ni  w ci
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu. 
 Jako  i ilo cych zakryciu ocenia In cych komplet 

 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj
projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 

ciowy. 

ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz
dokonuje si ynier/Kierownik 
projektu. 

ci, 
jako ci i warto  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona 
przez Wykonawc ieniem na pi mie o tym fakcie 
In yniera/Kierownika projektu. 

pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia 
przez In yniera/Kierownika projektu zako

na przez Zamawiaj cego w obecno ci  
In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na 

ci 
 projektow  i SST. 

si  z realizacj  ustale  przyj
cych i ulegaj

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczony cych 
w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma 
wi piecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , 
oceniaj c pomniejszon  warto  przyj tych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostate
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
- dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je dzona 

w trakcie realizacji umowy, 
ce lub 

zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 

 i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno
- opini  technologiczn  sporz dzon czonych do 

sz enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o cicielom 
urz dze , 

- geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz
- kopi wentaryzacji powykonawczej. 
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 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

dzone przez komisj ce b d  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 

niaj cych wyznaczy komisja.

zanych z usuni ciem wad stwierdzonych 
gwarancyjnym. 

dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 

CI. 

 Podstaw ci b d  faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawc
d  ustalone w Umowie zawartej pomi dzy Inwestorem a Wykonawc . 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

ji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
awy terenu, 

- przygotowanie terenu, 
- konstrukcj  i drena u, 
- tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

 ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, 

barier i 
ci ruchu publicznego. 

 ruchu obejmuje: 
- usuni
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( niejszymi zmianami), 
- Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i -

 poz. 1555), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczn niejszymi zmianami).
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TY 
PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 

  CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 

1.  WST P. 

1.1. Przedmiot SST. 

echnicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
zanych z inwestycj ni

cych do rekreacji w miejscowo  pod adresem Janowo 145, 87-335 wiedziebnia, 
na dz. nr 375/5, obr b nr 0005 - Janowo, gmina wiedziebnia, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w 

ni  i skoczni  w dal oraz infrastruktury towarzysz

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj c  podstaw  jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robot ziemnych. 

1.3. Zakres robot obj tych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i 
obejmuj : 

- roboty przygotowawcze, 

y pod obiekty, 
szczeniem, 

- uporz dkowanie terenu po zako

2.2. Okre lenia podstawowe. 

1.4.1. 
ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 

1.4.2. 
1.4.3. Wysoko boko nica rz dnej terenu i rz
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. jest mniejsza ni 1 m. 
1.4.5. Nasyp jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. przekracza 3 m. 
1.4.7. boko jest mniejsza ni 1 m. 
1.4.8. Wykop boko jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. boko przekracza 3 m. 
1.4.10. no ci, charakteryzuj cy si znacznym i 

eniem.
1.4.11. kany o nie przesuni
wykazuj zmian obj to ci ani nie rozpadaj si na 
ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia dzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12. boko nica rz dnej terenu i rz dnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 
1.4.13. boko  jest mniejsza ni  1m. 
1.4.14. Wykop boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.15. boko  przekracza 3m. 
1.4.16. ony w obr bie obiektu 
kubaturowego. 
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1.4.17. ypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
one poza placem budowy. 

1.4.18.
 obiektu oraz innych prac zwi zanych z tym 

obiektem. 
1.4.19. Wska nik zag  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg 
wzoru: 

IS = 
ds

d , 

gdzie: 
d sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3), 
ds sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w 

u ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (Mg/m3).
1.4.20. Wska noziarnisto  charakteryzuj ca zag szczalno lona 
wg wzoru: 

U = 
10

60

d

d

gdzie: 
d60 tu (mm), 
d10 tu (mm). 

Podstaw od wzgl dem trudno ci ich odspajania podaje 
tabela nr 1. W wymienionej tabeli okre lono przeci tne warto ci g sto ci obj to

 kategorie. 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub mater

G sto
obj to ciowa 

w stanie 
naturalnym 

kN/m3

Przeci tne 
spulchnienie po 
odspojeniu w %
od pierwotnej 

obj to ci 

1 
Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 

15,7 
11,8 
9,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 

2 

Piasek wilgotny 
yczne i plastyczne 

Gleba uprawna z darnin  lub korzeniami grubo ci do 30 mm 
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm 

uczniem lub 
odpadkami drewna 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
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3 

te 
Nasyp zle uczniem 
lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 
Glina, glina ci ez 

18,6 

18,6 
17,7 

19,6 

od 20 do 30 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

od 20 do 30 

4 

Nasyp zle  
cymi do 10% obj to ci 

gruntu 
Glina, glina ci

cymi do 10% obj to ci 
gruntu 

19,6 
20,6 

20,6 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

od 25 do 35 

5 

cymi 10 30% obj to ci 
gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50 kg 
Margle mi kkie lub kane 

20,6 

17,7 

17,7 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

dem wysadzinowo ci podaje tabela nr 2: 

dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205. 

Lp. 
ciwo ci 

Jednostki
Niewysadzinowe W tpliwe Wysadzinowe 

1 

Rodzaj gruntu  rumosz 
niegliniasty 
wir 

piasek gruby 
piasek redni 
piasek drobny 
u el 

nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina gliniasta 
rumosz gliniasty 
wir gliniasty 

glina piaszczysta zwi
zwi

bardzo wysadzinowe: 
piasek gliniasty 

glina piaszczysta, glina, glina 
pylasta 

2 
Zawarto  cz stek 

 0,075 mm 
 0,02   mm 

% 
 15 
 3 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 30 
 10 

3 
Kapilarno  bierna 

Hkb m  1,0  1,0  1,0 

4 
Wska nik 

piaskowy WP  35 od 25 do 35  25 

2.3. 

ce proponowanego 
wiadectwa bada

przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada
dopuszczalnego  wymagania SST w czasie post
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y  przez Wykonawc  wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do  by  wywiezione poza teren 

 nadmiar obj to ru. 
 Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop d c nadmiarem obj to

 Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym ni tych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowi nej obj to
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na 
y do obowi cego, o ile nie okre lono tego inaczej 

w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e nakaza zasowa 
nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci. 

dem przydatno

dem przydatno
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puj . 

e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzni ty i bez 
zanieczyszcze  takich jak ziemia ro

3.  SPRZ T. 

ce sprz tu. 

ce sprz
dotycz

3.2.  Sprz

 Wykonawca przyst puj wyko czeniowych powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

3, 
- koparka g sienicowa 0,25 m3, 
- spycharka g sienicowa 55 kW (75 KM), 
- spycharka g sienicowa 74 kW (100 KM), 

3, 

- walec statyczny samojezdny 10 t, 
- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t, 
- ci
- ci

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t, 

ikacji Technicznej nr 1 - 

n by  dostosowany do kategorii gruntu 
to ci transportu. 

Wydajno  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do 

 Zwi ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze
Wykonawcy, dotycz niej 
zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru. 

d
 jako ciwo pne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasoweg d  zlokalizowane w obr bie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc . 
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chnicznej nr OST-01 - 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przyst zanych z realizacj  inwestycji nale y wykona  roboty 
przygotowawcze, przedstawione poni ej: 
1) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych: 

dzi pola i sprawdzenie k
- wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie rep

sienie poza obr

ciowych, 
- wznowienie siatki po zako

wentualnie nawierzchniowych, 

enie w miejscu wskazanym na placu budowy, 
 rodzim .

iatk  na linkach: 
- zdj
- zako czenie istniej cowym, 

e.

5.3.  Rodzaje i zabezpieczenie wykopu. 

Wykopy szerokoprzestrzenne maj  zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagaj  bowiem znacznej 
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.  

o e zachodzi  konieczno  rezygnacji z 
 skarp w dolnych cz ciach wykopu. W tym wypadku 

stosuje si  wykopy o cianach pionowych odeskowanych, wzgl
Wykopy w skoprzestrzenne stosuje si  na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach 
lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla. 

Dla potrzeb budowy ruroci  by  stosowane wykopy ci sko-przestrzenne, o cianach 
ub innych oraz o cianach skarpowych bez obudowy, 

jednak do okre ia cian jest zale
boko

boko ciach wi kszych ni  1 m, niezale nie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy 
w ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i 

 deskowanie a urowe - nieszczelne. 
 Wykopy w skoprzestrzenne o aj  warunek 
nienaruszalno ci struktury gruntu rodzimego - sztywno  gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z 
zastrze eniem, e poni  odeskowanie szczelne. 
 Mo na stosowa  wykopy szerokoprzestrzenne o cianach skarpowych wykonywanych w zasadzie 
mechanicznie do rz e konieczne jest zapewnienie mo liwo ci utrzymania 
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki oc ci bior c pod 
uwag  opady atmosferyczne, oraz wyst powanie wody gruntowej. 

Mo  stosowa  wykop szerokoprzestrzenny o cianach skarpowych do poziomu posadowienia 
ej wykona  wykop w skoprzestrzenny o cianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powy szy 

 rodzimego, bez wzgl du na jego rodzaj, z uwzgl dnieniem 
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Je eli w dokumentacji technicznej nie okre lono inaczej dopuszcza si  stosowanie nast puj cych 
bezpiecznych nachyle  skarp: 

1, 
stych o nachyleniu 1:1,25, 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegaj dzi wykopu na szeroko boko ci 
wykopu powierzchnia powinna by  spadki umo liwiaj

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyle , 

- stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst
W wypadku wyst powania wody gruntowej, mo liwej do usuni owego - 

owy nale y lokalizowa  w szeroko ci strefy.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si  lub biegn ce 

y zabezpieczy  przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
zapewniaj cy ich eksploatacj . 

W warunkach ruchu ulicznego, ju skoprzestrzennych, nale y 
przewidzie cia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by
zabezpieczony barierk  o wysoko ci 1,0 m, a w nocy o wietlony 

Przy wykopach szerokoprzestrzennych nale y zabezpieczy  mo 1iwo ci komunikacyjne dla pieszych i 
no jne wymagaj  uzgodnienia z 

odno

Przed przyst  tras  wytyczonej osi, 
przygotowa  punkty wysoko ce o wiadkami umieszczonymi 

y rozpoczyna
specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nale  od 

czenia z istniej c  sieci . 
skoprzestrzennego odbywa si enie bali lub wyprasek stalowych 

ciach, stanowi cych wyrobisko wykopu. 
Odspajanie gruntu w wykopie mo e by  wykonywane r cznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie 

r czne mo e by czone z r cznym transportem pionowym albo te  z zastosowaniem 
urz dze pajania jest uzale niony od rzeczywistych 

 si  warunki geologiczne oraz b d cy w dyspozycji sprz t mechaniczny. 
Transport pionowy urobku za pomoc  poprzedzony dodatkowym 

 si  pomosty, za  same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem 
si  za pomoc  przerzutu nie powinna by  wi ksza ni  2,0 m. urawie 
budowlane z wysi gnikiem prostym, powinny by  ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na 

enia na wi ksz  powierzchni  gruntu. 
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie mo e by  dokonywane za pomoc  koparki jednoczerpakowej 

podsi biernej lub koparki wieloczerpakowej.  
Prowadzenie robot przy u yciu koparek stosuje si  tam gdzie nie ma konieczno ci obudowy cian wykopu, 

a tym samym nie stosuje si
 koparek nie nale y dopuszcza boko ci 

okre lonych w Dokumentacji Projektowej. 
ci co najmniej 0,60 m od 

kraw dzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstw  torfu, nale y j  wybra  a
przestrze  piaskiem. 

W wypadku nast pienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nale
ubitym piaskiem. W wypadku wyst powania wody gruntowej, wykop poni a musi podlega
odwodnieniu. 
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5.5.  Odwodnienie wykopu.

W zale no boko ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko ci depresji, mog  wyst powa  trzy metody 
odwodnienia: 
- metoda powierzchniowa, 
- metoda drena u poziomego, 

ody gruntowej. 
Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miar bienia wykopu. Metoda ta 

nie wymaga monta u skomplikowanych urz dze  i wystarcza ustawienie na powierzchni terenu r cznych lub 
spalinowych pomp membranowych. 

eniu pod stref  sieci drena u poziomego w obsypce wirowej z 
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokali d woda jest 
odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. 

ci, drena czony z eksploatacji a 
studzienki czerpane zdemontowane. 

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku du ego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni 
depresyjnych wzgl

Wykonawca mo e przyst pi yniera, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki: 
 wykonane bezpo rednio po zako

- przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by
budowlanych i mieci, 

 wykonane warstwami o grubo
cznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi 

tarczami, 0,40 m - przy zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi, 
- wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Is

normalnej Proctora, 
- nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by cy 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.7.  Zasypanie i zag szczenie wykopu.

 Zasyp ruroci  si
- warstwy ochronnej rury - obsypki, 

cej do powierzchni terenu lub wymaganej rz dnej. 
 w trzech etapach: 

czach, 
cze , 

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag szczeniem i ewentualn
 odeskowa cian wykopu. 

 Ponadto: 
- wykonanie zasypki nale y przeprowadzi  natychmiast po odbiorze i zako czeniu posadowienia ruroci gu, 
- obsypk  nale y wykonywa  do uzyskania zag szczonej warstwy o grubo ci minimum 0,30 m nad rur , 
- obsypk  nale y wykonywa  warstwami do 1/3 rednicy rury, zag szczaj c ka d  warstw , 

pod rur , 
- zag szczenie ka dej warstwy obsypki nale y wykonywa

bokach, 
- bardzo wa ne jest zag szczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, k y wykona  przy 

u
Warstw  ochronn  rury wykonuje si  z piasku sypkiego drobno-, rednio- lub gruboziarnistego bez grud i 

kamieni. Zag szczenie tej warstwy, powinno by no ci z 
ciwo  starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu 

cza powinny by  odkryte. 
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Zaleca si : 
- stosowanie sprz e jednocze nie zag szcza  po obu stronach przewodu, 

ci co najmniej 10 cm od rury, 
- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szeroko tem przy 30-to cm warstwie piasku 

ponad wierzch rury, 
- aby nie zrzuca rednio na rury. 

Zalecenia dotycz ce stopnia zag szczenia obsypki zale  od przeznaczenia terenu nad ruroci giem. Dla 
 nie mniejszy ni  95% zmodyfikowanej warto

5.8. Roboty porz dkowe. 

Przed przyst zanych z realizacj  inwestycji nale y wykona  roboty 
przygotowawcze i porz dkowe, przedstawione poni ej (po niwelacji terenu spycharkami): 
1) Roboty ziemne z transportem urobku samochodami s

cznie): 
- odspojenie gruntu, 

transportem urobku samochodami 
iaru 

wcze, 
- podgarnianie spychark , 

scu wbudowania. 

6.  KONTROLA JAKO

. 

ce kontroli jako nr 1 - 

ziemnych. 

6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia. 

 Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji okre lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacj  projektow  uwag  nale  na: 

ciwe uj
ciwe uj cie i odprowadzenie wysi

6.2.2.  Badania do odbioru wykopu. 

6.2.2.1.  Zakres bada

 Nale y  wykona : 
- pomiar szeroko ci wykopu ziemnego - pomiar ta m ci 3 m i poziomnic  lub niwelatorem, 
 w odst pach co 20 m 
- pomiar szeroko ci wykopu jw., 
- pomiar rz dnych powierzchni wykopu ziemnego jw., 
- pomiar pochylenia skarp jw., 

ci powierzchni wykopu jw., 
ci skarp jw., 

nego powierzchni wykopu, 
- pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20m oraz punktach w tpliwych. 
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6.2.2.2.  Szeroko  wykopu ziemnego. 

 Szeroko  wykopu ziemnego nie mo ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni

6.2.2.3.  Rz dne wykopu ziemnego. 

 Rz dne wykopu ziemnego nie mog ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni

6.2.2.4.  Pochylenie skarp. 

 Pochylenie skarp nie mo ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci pochylenia 
wyra onego tangensem k ta. 

 dna wykopu. 

 3-metrow  nie mog  przekracza  3 cm. 

 skarp. 

 3-metrow  nie mog  przekracza

6.3.  Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami. 

ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan
odrzucone. Je ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

zuj
wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez 
Wykonawc  na jego koszt. Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie 
maj c  potr ce  za obni on  jako .

nicznej nr OST-01- 

7.2.  Jednostka obmiarowa.

jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny). 

nicznej nr 1 - Wymagania 

8.2.  Dokumentacja odbioru ko cowego. 

 dokonywane na podstawie sprawdze
dokonanych zgodnie z wymaganiami punktu 6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawieraj cej: 
- dziennik bada i (szkice), 

 jako
sprawdze , 

- robocze orzeczenia jako ciowe, 
- analiz  wraz z wnioskami, 
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- aktualn  dokumentacj  rysunkow  wraz z niezb dnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezb

W dzienniku bada  odnotowane wyniki bada
wszystkich sprawdze  kontrolnych.  

Na przekrojach powinny by ek, a przekroje poprzeczne 
i pionowe powinny by y wymiary i nachylenia skarp lub 
spadki. 

 dokonany 
lony jako nieprzydatny do 

 u
Grunt taki mo e by  u eli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje 
mo liwo ciwo ci, w wyniku okre lonego procesu technologicznego, w stopniu 
okre lonym projektem lub niniejszymi warunkami. 

ciowy powinien by niejszy dost p 
jest niemo a, przygotowanie terenu, zag szczenie 

ciowego nale y dokona  przed przyst pieniem do nast pnej 
fazy (cz liwiaj  terminach 

niejszych. Z dokonanego odbioru cz  sporz
by
cz cych) nale y dokona  zapisu w dzienniku budowy i sporz dzi

 przeprowadzony po zako
dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w 

 jest to konieczne, przy odbiorze ko cowym 
mog  by  przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj  odbiorcz .  

Z odbioru ko y sporz dzi  zawarta ocena 
cia. Fakt dokonania odbioru ko cowego powinien by  wpisany do 

dziennika budowy. 

Je
ny by  uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych 

dokonane poprawki doprowadzaj
ko y uzna  za niezgodne z wymaganiami niniejszych 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymagani
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej
sporz dzi  nale

CI. 

ci.
  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej.

 za ilo  wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 nale y przyjmowa  na 
podstawie obmiaru i oceny jako
ziemnych i porz dkowych: 
- prace pomiarowe, roboty porz

cznie lub mechanicznie, 

- wykonanie s
- odwodnienie wykopu, 
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szczeniem, 
y. 

-  porz dkowanie terenu po zako czeniu prac. 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE. 

10.1.  Normy. 

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wym
- PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre
- PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

- PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 

do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

10.2.  Inne dokumenty. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( niejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i 
ieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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YTO POD 
OBIEKTY I CI GI KOMUNIKACYJNE 

CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie cie ek ruchu pieszego

1.  WST P. 

1.1.  Przedmiot SST. 
  

echnicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru koryt pod obiekty i ci gi komunikacyjne, zwi zanych z inwestycj ni

cych do rekreacji w miejscowo  pod adresem Janowo 145, 87-335 wiedziebnia, 
na dz. nr 375/5, obr b nr 0005 - Janowo, gmina wiedziebnia, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w 

ni  i skoczni  w dal oraz infrastruktury towarzysz

1.2.  Zakres stosowania SST. 
  

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

  
tych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zanych z wykonaniem 
koryta z jego profilowaniem i zag a pod obiekty i ci gi komunikacyjne (boisko 
wielofunkcyjne ze skoczni  w dal i bie ni , chodniki). 
  
1.4.  Okre lenia podstawowe. 
  
 Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

budowlanych. 

  
 Nie wyst puj . 

3.  SPRZ T.

ce sprz tu. 
  

ce sprz
dotycz

3.2.  Sprz

 Wykonawca przyst puj a powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu: 

nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci
a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 

do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt), 

jnych. 
 Stosowany sprz t nie mo e spowodowa ciwo a. 

4.  TRANSPORT. 

ce transportu. 

dotycz
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 i w miejsce ustalone przez Wykonawc  z Inwestorem lub we 
. 

  

dotycz

5.2.  Warunki przyst

 Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag a 
bezpo rednio przed rozpocz zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze 
przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag a, jest mo cznie za zgod
In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag u nie mo e odbywa  si  ruch 
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3.  Wykonanie koryta.    
  

koryta w planie i profilu powinny by  wcze niej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz
zaakceptowany przez In umo liwia  naci gni cie 

pach nie wi kszych ni
 Rodzaj sprz ci jego moc nale y dostosowa
roboty i do trudno ci jego odspojenia.  
 Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  

 zaakceptowany przez 
In yniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nas z 
In yniera. 
 Profilowanie i zag a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4. 

5.4.  Profilowanie i zag a. 

 Przed przyst e powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze . 
a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie 

po profilowaniu zaprojektowanych rz a. Zaleca si , aby rz
co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz a. 
 Je eli powy puj  zani u przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchni boko  zaakceptowan  przez In yniera, dowie

cy wymagania obowi zuj ci koniecznej do 
uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci wska nika 
zag szczenia, okre lonych w tablicy 1. 

a nale y stosowa ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach 
yniera. 

 Bezpo a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag a nale y 
kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia przyj tego zgodnie z BN-77/8931-12. 

e uniemo liwia przeprowadzenie badania 
zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci e y okre li  pierwotny i 

 2,2. 
 Wilgotno a podczas zag szczania powinna by ci optymalnej z tolerancj  od 
-20% do +10%.
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5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag a. 
  

e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie. 
 Je zanych z profilowaniem i zag a nast pi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przyst
to powinien on zabezpieczy enie folii lub 

yniera. 
 Je eli wyprofilowane i zag kolejnej 
warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli 
zawilgocenie nast

6.  KONTROLA JAKO

  

dotycz

6.2.1.  Cz stotliwo  oraz zakres bada
  
 Cz stotliwo  oraz zakres bada cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i 

a podaje poni sza tabela 1. 

Tabela 1 - Cz stotliwo  oraz zakres bada a.

Lp. stotliwo  bada

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km 

2 na co 20 m na ka dym pasie ruchu 

3  poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rz dne wysoko ciowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw

6 
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw

7 Zag szczenie, wilgotno a 
 rzadziej 

ni  raz na 600 m2

towania osi w planie nale y wykona  w punktach 

6.2.2. Szeroko a). 

 Szeroko a nie mo ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 
cm i -5 cm. 

a). 
  

a nale y mierzy  4-metrow  zgodnie z norm  BN-
68/8931-04. 

ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow . 
ci nie mog  przekracza  20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne. 

a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z 
tolerancj

6.2.5. Rz dne wysoko ciowe. 

nice pomi dzy rz dnymi wysoko a i rz dnymi 
projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -2 cm. 

 O  w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni
cej ni

6.2.7. Zag a). 

 Wska nik zag a okre lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si
warto nia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 
nie powinna by  wi ksza od 2,2. 
 Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada a 
powinna by ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%. 

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro a). 
  

 wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w pkt  
6.2. powinny by boko
zag  wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

  
ce 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
  
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

  
ce 

 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancj

CI. 

ci. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
p, 

a, 
- zag szczenie, 

a, 
 laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  
10.  PRZEPISY ZWI ZANE. 

10.1.  Normy: 

ntu. 
- PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie mod a 

przez obci . 
. 

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 
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UDOWY Z 

CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie cie ek ruchu pieszego 

1.  WST P. 

1.1.  Przedmiot ST. 
  

echnicznej (SST) s ce 
konania podbudowy z kruszyw pod obiekty i ci gi 

komunikacyjne, zwi zanych z inwestycj ni cych do rekreacji w 
miejscowo  pod adresem Janowo 145, 87-335 wiedziebnia, na dz. nr 375/5, obr b nr 
0005 - Janowo, gmina wiedziebnia, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomors
wielofunkcyjnego z bie ni  i skoczni  w dal oraz infrastruktury towarzysz

1.2.  Zakres stosowania ST. 
  

kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

tych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zanych z wykonywaniem 
PN-S-06102. 

 Podbudow  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudow  pomocnicz  i podbudow  zasadnicz  wg Katalogu typowych 

1.4.  Okre lenia podstawowe. 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w 
optymalnej wilgotno ciwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

ce wykonania i 

stabilizowanych mechanicznie. 

. 
  

  
2.2.1. Boisko wielofunkcyjne i bie nia (KR1). 

 Nawierzchni  poliuretanow  boiska i bie ni nale y wykona  w korycie wykonanym w gruncie rodzimym z 
nast puj cych warstw: 
- warstwy ods czaj cej z zag szczonego piasku 0-2 mm o grubo ci 15 cm, 
- warstwy no ci 15 cm, 

ci 5 cm, 
ciw  nawierzchni  z granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego z lepiszczem PU o 

grubo ci 35 mm (np. Conipur ET lub inna), 
- bezspoinowej maty z granulatu gumowego zespojonego lepiszczem PU o grubo ci 10 mm, pokrytej 

natryskiem PU z drobnym granulatem gumowym o grubo ci 3 mm (np. Conipur SP lub inna). 
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2.2.2. Chodniki i opaska boiska (KR1).

 Nawierzchni y wykona  w korycie wykonanym w gruncie rodzimym z nast puj cych 
warstw: 
- warstwa ods czaj ca z piasku 0-2 mm o grubo ci 10 cm, 

lizowanego mechanicznie 0-63 mm o grubo ci 10 cm, 
lizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubo ci 5 cm, 

- podsypki cementowo-piaskowej o grubo ci 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo ci 6 cm. 
  

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa. 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre e  mi dzy krzywymi 
unku 1. 

Rysunek 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod  stabilizacji 
mechanicznej. 

1-2  - kruszywo na podbudow  zasadnicz  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow . 
1-3  - kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw ). 
  
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci e przebiega  od dolnej krzywej granicznej 

a na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna 
kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo
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ciwo ci kruszywa. 
  

 wymagania okre lone w tabeli 1. 
  

ciwo ci kruszywa.

Wymagania 

u el 

Podbudowa 
Lp. ciwo ci 

zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza 

Badania 

1 
Zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 
mm, % (m/m) 

2 
Zawarto  nadziarna, % (m/m), nie 
wi cej ni

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 

3 
Zawarto  ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie wi cej ni

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 

4 
Zawarto  zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wi cej ni 1 1 1 1 1 1 

PN-B-04481 

5 
Wska nik piaskowy po pi cio-
krotnym zag szczeniu metod  I lub II 
wg PN-B-04481, % 

6 

cieralno  w b bnie Los Angeles 
a) cieralno

cej ni
b) cieralno  cz ciowa po 1/5 

cej ni

35 

30 

45 

40 

35 

30 

50 

35 

40 

30 

50 

35 

PN-B-06714-42 

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie wi cej ni  2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 

8 
Mrozoodporno , ubytek masy po 25 
cyklach zamra a- 
nia, %(m/m), nie wi cej ni

5 10 5 10 5 10 
PN-B-06714-19 

9 
Rozpad krzemianowy i ela- 

cznie, % (m/m), nie wi cej ni - - - - 1 3 
PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 
Zawarto  zwi
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
wi cej ni

1 1 1 1 2 4 
PN-B-06714-28 

11 

Wska nik no no ci wno  mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy ni : 
a) przy zag szczeniu IS  1,00 
b) przy zag szczeniu IS  1,03 

80 
120 

60 
- 

80 
120 

60 
- 

80 
120 

60 
- 

PN-S-06102 

  
 ods czaj c . 

  
Na warstw  ods czaj c  stosuje si  piasek wg PN-B-11113 lub wir i mieszank  wg PN-B-11111.  

ciwo ci kruszyw. 
  

ciwo ci kruszyw stosuje si  cement portlandzki wg PN-B-19701, wapno wg PN-B-30020, 
u el granulowany wg PN-B-23006. 

 Dopuszcza si wnorz
kruszywa i po zaakceptowaniu przez In yniera. 
 Rodzaj i ilo  dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa  zgodnie z PN-S-06102. 

2.3.5.  Woda. 
  

Nale y stosowa  wod  wg PN-B-32250.
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3.  SPRZ T. 

ce sprz tu. 

ce sprz
dotycz

3.2.  Sprz
  

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod ; mieszarki powinny 

zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej, 
, 

atycznych do zag szczania. 
W miejscach trudno dost pnych powinny by  stosowane zag

4.  TRANSPORT.

ce transportu. 

znej nr 1 - Wymagania 

 Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08. 
 si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

  

dotycz

a. 
  

e pod podbudow  wymagania okre lone w SST nr 1 - Roboty przygotowawcze, 
ziemne i porz dkowe i SST nr 2 - Koryto pod ci gi komunikacyjne. 
 Podbudowa powinna by u zapewniaj cym nie przenikanie drobnych cz stek gruntu do 
podbudowy. Warunek nie przenikania nale y sprawdzi  wzorem:  

5
85

15

d

D
 (1) 

D15 5% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods czaj cej, 
w milimetrach, 
d85 a, w milimetrach. 
 Je eli warunek (1) nie mo e by y  warstw  odcinaj c  lub odpowiednio 
dobran ciwo stek gruntu, 
wyznacza si  z warunku: 

2,1
90

50

O

d
 (2) 
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d50 a, w milimetrach, 
O90 - umowna ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si  na 

ci 90% (m/m); warto  parametru 090 powinna by  podawana przez producenta 

podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz

yniera. 
liwia  naci gni

pach nie wi kszych ni  co 10 m. 

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

 Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w 
mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez 
ka po wyprodukowaniu powinna by  od razu 

5.4.  Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki. 
  

Mieszanka kruszywa powinna by ci, takiej, aby jej ostateczna 
grubo  po zag ci projektowanej.  

Grubo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna by cy osi gni dnych wysoko ciowych. 

Je  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by
wyprofilowana i zag dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie 
budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera. 
 Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, 
okre
powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza 
od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, 
mieszank  nale y osuszy . 
 Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada  przyj temu poziomowi 
wska nika no no ci podbudowy wg tabeli 1, l.p..11. 

 Je eli w SST przewidziano konieczno i przed 
rozpocz
stwierdzenia czy sprz ciwy, 
okre lenia grubo nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci warstwy 
po zag szczeniu, 
okre lenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska nika 
zag szczenia. 

y
zag szczania, jakie b d  stosowane do wykonywania podbudowy. 

 od 400 do 800 m2. 
 zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera. 

 Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
In yniera.  

5.6.  Utrzymanie podbudowy. 
  

eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym 
stanie.  Je eli Wykonawca b  In yniera, gotow  podbudow  do ruchu 
budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc
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6.  KONTROLA JAKO

dotycz

6.2.  Badania przed przyst

 Przed przyst  badania kruszyw  przeznaczonych do 
 wyniki tych bada  In

powinny obejmowa ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej OST. 

6.3.1.  Cz stotliwo  oraz zakres bada
  

Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tabeli 2. 
  
Tabela 2 - Cz stotliwo  ora zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Cz stotliwo  bada

L.p. Minimalna liczba bada  na Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadaj ca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotno  mieszanki 2 600 

3 Zag 2 

4 
ciwo ci 

kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kruszywa 

  
6.3.2.  Uziarnienie mieszanki. 
  

Uziarnienie mieszanki powinno by le y pobiera  w 
onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co 

przekazywane In ynierowi. 

6.3.3.  Wilgotno  mieszanki. 
  

Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj  +10% i -20%. 
 Wilgotno  nale y okre li

6.3.4.  Zag szczenie podbudowy. 
  

Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia. 
 Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci e  raz na 5000 
m2  In yniera. 

Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna
E2 E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy: 

2,2
1

2

E

E
 . 
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ciwo ci kruszywa. 

 Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2. 
 pobierane przez Wykonawc ci In yniera. 

6.4.  Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy.  

6.4.1.  Cz stotliwo
   

Cz stotliwo cych cech geometrycznych podbudowy  podano w  tabeli 3. 
  
Tabela 3 - Cz stotliwo a stabilizowanego 
mechanicznie.

stotliwo

1 Szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km 

2 na 
 na ka dym 

pasie ruchu 

3  poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m 

6 ) co 100 m 

7 Grubo  podbudowy 

podczas budowy - w 3 punktach na ka
lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2 

przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 
2000 m2 

8 
No no  podbudowy: 

- ugi cie spr yste 
de 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m 

towania osi w planie nale y wykona  w punktach 

  
6.4.2.  Szeroko  podbudowy.  
  

Szeroko  podbudowy nie mo ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez kraw  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej 
le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej. 

 podbudowy.  
  

ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow  lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow .  
ci podbudowy  nie mog  przekracza : 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy.  
  

winny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,  z 
tolerancj  0,5 %. 
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6.4.5.  Rz dne wysoko ciowe podbudowy.  
  

nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza  + 1 cm, -2 cm. 

a. 

 O  podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5 cm. 

6.4.7.  Grubo a. 
  

Grubo  podbudowy nie mo e si ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : 
-  dla podbudowy zasadniczej   10%, 
-  dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8.  No no  podbudowy. 

 zgodny z podanym w tabeli 4. 
Ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 powinno by  zgodne z podanym w tabeli 4. 

Tabela 4 - Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy 

Wska nik zag szczenia IS

nie mniejszy ni

Maksymalne ugi cie 
spr

[mm] 
 o rednicy 30 cm 

[MPa] 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wska niku wno  nie 
mniejszym ni

[%] 
- 40 kN 50 kN 

od pierwszego 
obci enia E1 

od drugiego 
obci enia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 

100 

120 
140 
180 

  
6.5.  Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.  

ciwe cechy geometryczne podbudowy. 
  

 wi ksze odchylenia od  okre lonych w punkcie 6.4 
powinny by boko

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
  

Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wy ej le  podbudow  przez 

 grubo
zag szczenie. 

ciwa grubo  podbudowy. 
  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni

boko , zgodnie z decyzj  In ciwo ciach, 
szczone. 

pi ponowny pomiar i ocena 
grubo ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
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ciwa no no  podbudowy. 
  
 Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera. 

odbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci 
 podbudowy. 

  

dotycz

7.2.  Jednostka obmiarowa. 
  

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

  

dotycz
 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

CI. 

ci. 
  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
  

Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE. 

10.1. Normy: 

ntu. 
- PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych. 
- PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozna
- PN-B-06714-16 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozna
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci. 
- PN-B-06714-18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci. 
- PN-B-06714-19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni . 
- PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  organicznych. 
- PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow . 
- PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
- PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka. 

do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego u ci. 
- PN-B-23006 - Kruszywo do betonu lekkiego. 
- PN-B-30020 - Wapno. 

i zapraw. 
- PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
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- PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naw

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kami
- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie mod a 

przez obci . 
. 

- BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 

10.2. Inne dokumenty. 
      

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
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RSTWY 
  ODS CZAJ CE  

CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie cie ek ruchu pieszego

1.  WST P. 

1.1.  Przedmiot SST. 

echnicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
tw ods czaj cych pod obiekty i ci gi komunikacyjne, 

zwi zanych z inwestycj ni cych do rekreacji w miejscowo
zlokalizowan  pod adresem Janowo 145, 87-335 wiedziebnia, na dz. nr 375/5, obr b nr 0005 - Janowo, gmina 

wiedziebnia, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomors ni  i 
skoczni  w dal oraz infrastruktury towarzysz

1.2.  Zakres stosowania SST. 
  

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
jak w punkcie 1.1. 

tych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zanych z wykonaniem 
warstw ods czaj cych, stanowi cych cz  podbudowy pomocniczej pod obiekty i ci gi komunikacyjne.

1.4.  Okre lenia podstawowe. 

 Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre leniami 

budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw -

znej nr 1 - Wymagania 
 nr 3 - Podbudowy z kruszyw - 

s czaj cy wymagania 
normy PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

2.3.  Wymagania dla kruszywa. 

 Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych i odcinaj  nast puj ce warunki: 
a) szczelno ci, okre lony zale no ci : 

5
85

15

d

D

gdzie: 
D15 rstwy odcinaj cej lub ods czaj cej 
d85 a. 

 ods czaj cych warunek szczelno ci musi by
twie odcinaj cej. 

b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci : 


