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5
10

60

d

d
U

gdzie: 
U - wska noziarnisto ci, 
d60  tworz cego warstw  odcinaj c , 
d10  tworz cego warstw  odcinaj c . 
 Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj  wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj  wymagania normy 
PN-B-11111, dla klasy I i II. 

czaj  wymagania normy PN-B-11112 . 

 Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej nie jest wbudowane bezpo rednio po 
dostarczeniu na budow
zabezpieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z i e w 

3.  SPRZ T. 

ce sprz tu. 

ce sprz
dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

3.2.  Sprz

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy ods czaj cej powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu: 

. 

4.  TRANSPORT. 

ce transportu. 

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

4.2.  Transport kruszywa.
  

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

  

dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
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a. 
  

 wymagania okre lone w SST nr 1 - Roboty przygotowawcze i ziemne 
oraz  w SST nr 2 - Koryto pod ci gi komunikacyjne. 
 Warstwa ods czaj ca powinny by liwiaj cy wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 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.  Wbudowanie i zag szczanie kruszywa. 
  

Kruszywo powinno by ci, przy u
dnych wysoko ciowych.  

Grubo onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo
projektowan . 
 Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej o 
grubo ci powy ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale y wykona  dwuwarstwowo. Rozpocz
ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze przez In yniera warstwy poprzedniej. 

uszywa nale y przed zag szczeniem wymieni  kruszywo 
ciwo ciach. 

 Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y przyst pi  do jej 
zag szczania. 
 Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i stopniowo przesuwa

nymi cz cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku nale y rozpoczyna  od dolnej kraw dzi i przesuwa nymi cz ciowo 

cymi si dzi. 
szczania powinny by co przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni
 W miejscach niedost ca i ods czaj ca powinna by  zag
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag

-B-04481. Wska nik zag szczenia nale y okre la
zgodnie z BN-77/8931-12. 

 w warstw  ods czaj c  lub odcinaj c , uniemo liwia 
przeprowadzenie badania zag  zag szczenia nale y oprze
na metodzie obci e y okre li

 2,2. 
 Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by ci optymalnej z tolerancj  od -
20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, 
kruszywo nale y osuszy  przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest ni sza 
od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil y  okre lon  ilo ci . 
  
5.4.  Utrzymanie warstwy ods czaj cej. 
  

Warstwa ods czaj eniem nast pnej warstwy powinny by  utrzymywane w 
dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza si  ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj cej lub ods czaj

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si ej le cej 
warstwy nawierzchni. 

ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc

6.  KONTROLA JAKO

dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
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6.2.  Badania przed przyst

 Przed przyst  badania kruszyw przeznaczonych do 
 wyniki tych bada  In ynierowi. Badania te powinny obejmowa  wszystkie 

ciwo ci kruszywa okre lone w pkt 2.3. 
 Je eli do wykonania warstwy ods czaj cej zastosowane zostan
aprobat  techniczn . 

6.3.1.  Cz stotliwo  oraz zakres bada
  

Cz stotliwo  oraz zakres bada cych cech geometrycznych i zag szczenia warstwy 
ods czaj cej i odcinaj cej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada czaj cej i odcinaj cej 

stotliwo

1 Szeroko  warstwy 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 dziach dla autostrad i 

6 ) co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i 

7 Grubo  warstwy 

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 Zag szczenie,  wilgotno  kruszywa 
 rzadziej 

ni  raz na 600 m2

towania osi w planie nale y wykona  w punktach 

6.3.2.  Szeroko  warstwy. 

 Szeroko  warstwy nie mo e si ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm.

 warstwy. 

ne warstwy ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow , zgodnie z norm  BN-68/8931-
ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow ci 

nie mog  przekracza  20 mm. 

6.3.4.  Spadki poprzeczne. 

 Spadki poprzeczne warstwy ods czaj  zgodne z dokumentacj
projektow  z tolerancj  0,5%. 



awski
, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

46

6.3.5.  Rz dne wysoko ciowe. 

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

 O  w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  3 cm dla autostrad i 
cej ni

6.3.7.  Grubo  warstwy. 

 Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj  +1 cm, -2 cm. 
 Je eli warstwa, ze wzgl twach, nale y mierzy

czn  grubo  tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  warstwy 

boko  odpowiednich 
ciwo szczenie. 

pi ponowny pomiar i ocena 
grubo ej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8.  Zag szczenie warstwy. 
  

Wska nik zag szczenia warstwy ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by  mniejszy od 
1. 
 Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si

nia, okre lonych zgodnie z 
norm  BN-64/8931-02, nie powinna by  wi ksza od 2,2. 
 Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  kruszywa 
powinna by ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%. 
  

dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) okre lonej grubo ci warstwy ods czaj cej. 

  

dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

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

CI. 

ci. 

 nr 3 - Podbudowy z kruszyw 
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9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

 Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej z kruszywa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 

ci i jako ci 
okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

onej warstwy do wymaganego profilu, 
- zag szczenie wyprofilowanej warstwy, 

 laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1.  Normy. 

ntu. 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . wir i mieszanka 

do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie mod a 

przez obci . 
. 

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

10.2.  Inne dokumenty. 

I.B.D. i M., Warszawa 1986. 
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DBUDOWY Z 

CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie cie ek ruchu pieszego

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. 

okument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zanych z wykonywaniem 

komunikacyjnych. 

1.4.  Okre lenia podstawowe. 

1.4.1. anicznie - jedna lub wi cej warstw 
zag  no n  nawierzchni. 
1.4.2. lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

powinno by urowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
wiru wi kszych od 8 mm. 

Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 
Zestawienie warstw podbudowy i nawierzchni drogi dojazdowej oraz chodnika i placu komunikacyjnego 

podano w  SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagani

3.  SPRZ T. 

Wymagania dotycz ce sprz
dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 



awski
, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

49

4.  TRANSPORT. 

Wymagania dotycz
dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

a. 

a powinno odpowiada  wymaganiom okre
Technicznej SST nr 3 - Podbudowa z kruszyw - wymaga

5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

Mieszank  kruszywa nale y wytwarza yfikacji 
Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kr
od 20 do 30% lub powy podbudowy okre lone s  w PN-S-
06102. 

5.3.  Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa. 

Ustalenia dotycz ji Technicznej 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona
okre

5.5.  Utrzymanie podbudowy. 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom okre
Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

6.  KONTROLA JAKO

dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

6.2.  Badania przed przyst

Przed przyst  badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymaga

Cz stotliwo  oraz zakres bada
Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw
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6.4.  Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy 

Cz stotliwo kacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z 

6.5.  Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST nr 3 - Podbudowy z 

dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy 
stabilizowanego mechanicznie. 

dotycz  nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 

CI 

ci 

 nr 3 - Podbudowy z kruszyw 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  sprawdzenie i ewentualn  napraw a, 
-  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
-  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

enie mieszanki, 
-  zag onej mieszanki, 

 laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej, 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

Normy i przepisy zwi ce 
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ZE A 
BETONOWE 
CPV - 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie cie ek pieszych 

1. WST P. 

1.1.  Przedmiot SST. 

echnicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
e

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. 

bowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji w/w zadania. 

tych SST. 

 Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje: 

- ustawienie obrze y betonowych. 

1.4.  Okre lenia podstawowe. 

1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie 
ci omunikacji lub dwa s nym 
przeznaczeniu. 
1.4.2. lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 

ce wykonania i 

znej nr 1- Wymagania 

: 
- obrze a odpowiadaj ce wymaganiom norm BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

cy wymagania normy PN-B-11113, 
cy wymagania normy PN-B-19701, 

cy wymagania normy PN-B-06711, 
niki i obrze cy wymagania normy PN-B-06250. 

2.3.  Betonowe obrze a chodnikowe - klasyfikacja. 

 W zale no nia si  dwa rodzaje obrze y: 
- obrze e niskie - On, 
- obrze e wysokie - Ow. 
 W zale no ci od dopuszczalnych wielko ci i liczby uszkodze a dzieli 
si  na: 
- gatunek 1 - G1, 
- gatunek 2 - G2. 
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2.4.  Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne. 

2.4.1.  Wymiary betonowych obrze y chodnikowych. 

Tabela nr 1: Wymiary obrze y.

Wymiary obrze y [cm] 
Rodzaj obrze a 

1 b h r 

75 6 20 3 
On 

100 6 20 3 

75 8 30 3 

90 8 24 3 Ow 

100 8 30 3 

y. 

y.

Rodzaj wymiaru 
Gatunek 1 Gatunek 2 

l 

b, h 

2.4.3.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y. 

Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  
Kraw

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw  warto ci 
podanych poni ej: 

Tabela nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y.

Dopuszczalna wielko  wad i uszkodze
Rodzaj wad i uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wkl  powierzchni i kraw dzi [mm] 2 3 

ograniczaj cych powierzchnie 
cieralne) 

Niedopuszczalne 

Szczerby i uszkodzenia 
kraw dzi i naro y 

ograniczaj
powierzchnie 

liczba max 

 max [mm] 

boko  max [mm] 

2 

10 

6 

2 

40 

10 

2.4.4.  Beton. 

 Do produkcji obrze y nale y stosowa cy wymagania normy PN-B-06250, klasy C20/25 
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(B-25) i C25/30 (B-30). 
3.  SPRZ T. 

ce sprz tu. 

ce sprz
dotycz

3.2.  Sprz t do ustawiania obrze y 

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego. 

4.  TRANSPORT. 

ce transportu. 

znej nr 1 - Wymagania 

4.2.  Transport obrze y betonowych. 

Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez 
ci projektowanej. 

Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu. 

Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z norm : BN-88/6731-08. Kruszywa 
mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i 

u kruszywa powinny by  zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa  si  w 
warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b

acji Technicznej nr 1 - 

y. 

Betonowe obrze a chodnikowe mog  by owane 

Betonowe obrze a chodnikowe nale  o 
wymiarach co najmniej: 
- grubo : 2,5 cm, 
- szeroko  5 cm, 

 min 5 cm i wi ksza ni  szeroko  obrze a. 

6.  WYKONANIE ROBOT. 

cji Technicznej nr 1 - 
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6.2.  Wykonanie koryta. 

 Koryto pod podsypk  nale y wykonywa  zgodnie z norm : PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny 
odpowiada dnieniem w szeroko ci dna wykopu ewentualnie konstrukcji 
szalunku. 

e pod ustawienie obrze a mo e stanowi wiru lub 
piasku, o grubo ci warstwy 10 cm po zag szczeniu. Podsypk  wykonuje si  przez zasypanie koryta wirem lub 
piaskiem i zag szczenie z polewaniem wod  betonow  wykonuje si
zawartych w przekroju konstrukcyjnym. 

6.4.  Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych. 

 Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia u w miejscu i ze 
ci a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. 
 Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale  je piaskiem lub zapraw  cementowo-
piaskow  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Spoiny musz  by

boko . 

7.  KONTROLA JAKO

dotycz

7.2.  Badania przed przyst

 Przed przyst
ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami 

boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub 
ci  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy: PN-B-10021. 

y przeprowadzi ci  do 1 mm przy u yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k
prostych w naro enie k townika do badanego naro a i zmierzenia 

ci  do 1 mm. 
ciwo ci okre lone w normach 

 punkcie 2. 

y sprawdza  wykonanie: 
koryta pod podsypk ) - zgodnie z wymaganiami punkt 6.2., 

 zgodnie z wymaganiami punkt 6.3., 
ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami punkt 6.4., przy dopuszczalnych 

 odchyleniach: 
- linii obrze e wynosi  + 2 cm na ka ci obrze a, 

e wynosi  +1 cm na ka ci obrze a, 
 powinno wykazywa

boko . 
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dotycz

8.2.  Jednostka obmiarow . 

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego. 

  

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

cych i ulegaj cych zakryciu. 

cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka, 
- 

10.  PODSTAWA PLATNO CI. 

ci.

gania 

10.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
  

Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- 
- wykonanie koryta, 

- roz cielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrze a, 
- 
- obsypanie zewn trznej ciany obrze a, 
- wykonanie bada

11.   PRZEPISY ZWI ZANE. 

11.1.  Polskie Normy: 

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 

w i zapraw. 
- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
- PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka. 
- PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego u ci 
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- BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z beton

- BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z beton
torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a. 
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NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
CPV - 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie cie ek pieszych 

1.  WST P. 

1.1.  Przedmiot SST 

echnicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 

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 przeta t  
jakie okre lono w punkcie 1.1. 

tych SST. 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej (chodniki i opaska izolacyjna boiska). 
  
1.4.  Okre lenia podstawowe. 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
cieralnej nawierzchni, wykonany metod  wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si liwia wzajemne 

1.4.2. Kraw cy jezdni  od chodnika, charakteryzuj cy 
si ci  nie wi ksz  ni  1,0 m. 
1.4.3. bienie, poni ej kraw dzi jezdni, zbieraj ce i odprowadzaj ce wod . 
1.4.4. Obrze e - element budowlany, oddzielaj
przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj

cymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo liwienia 

cymi. 
1.4.7. lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

ce wykonania i odbioru 

  
znej nr 1 - Wymagania 

2.2.  Betonowa kostka brukowa.   

2.2.1.  Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania: 
  
- odmiana - kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 

zwykle barwionej grubo ci min. 4 mm, 
- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

lonymi przez producenta,   
- wymiary - zgodne z wymiarami okre lonymi przez producenta, w zasadzie: 
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 - od 140 mm do 280 mm, 
b) szeroko ci, lecz nie mniej ni  100 mm, 
c) grubo  - 60 mm lub 80 mm,   
  Po
wykonanie warstwy o szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno
wbudowywania w nawierzchni . 
 Kostki mog  by  z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
kraw

2.2.2.  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
   

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom bru

Tabela1 - Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol  odladzaj c  w warunkach mrozu.
  
Lp. Cecha cznik 

normy 
Wymaganie 

1.1 grubo ci 
< 100 mm 

 100 mm 

C 
  
  

Szeroko
  
  

Grubo
  
  

nica pomi dzy 
dwoma pomiarami 
grubo ci, tej samej 
kostki, powinna by
3 mm 

1.2 

ci i pofalowania 
(je li maksymalne wymiary kostki 

ci pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C 

Maksymalna (w mm) 
                      wkl

  
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporno  na zamra anie/rozmra
soli odladzaj

D 
Ubytek masy po badaniu: warto rednia  1,0 kg/m2, przy czym ka dy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2  na rozci
 charakterystyczna T  3,6 MPa. Ka dy pojedynczy wynik  2,9 

MPa i nie powinien wykazywa  obci enia niszcz cego mniejszego ni  250 N/mm 

2.3    (ze wzgl ) F 
Kostki maj  zadawalaj c ) je  wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ciernej, 

alternatywne 
2.4 

Odporno  na cieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H 

 23 mm 20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporno  na po lizg/po lizgni cie I 

a) je
zadawalaj ca odporno , 
b) je li wyj tkowo wymaga si  podania warto ci odporno ci na 
po lizg/po lizgni y zadeklarowa  minimaln  jej warto  pomierzon  wg 

dem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygl d J b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie s  uwa ane za istotne 

3.2 

3.3 

Tekstura 
  
  
  
  
Zabarwienie (barwiona mo e by  warstwa 

  

J 

a) kostki z powierzchni  rodzaj 
tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by  producenta, 
zatwierdzon  przez odbiorc , 

nice w jednolito ci tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
ciwo

twardnienia nie s  uwa ane za istotne 

  
 Kostki kolorowe powinny by

w
cementowo-piaskow  nie mo e odbarwia  kostek). 
Zaleca si  stosowanie cych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki elaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale y stosowa
organicznych).
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3.  SPRZ T.  

ce sprz tu. 
  

ce sprz
dotycz

3.2.  Sprz t do wykonania nawierzchni.  
  

e odbywa  si  r
mechanicznie przy zastosowaniu urz dze

Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz ). 
Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag

elastomerow , chroni ce kostki przed cieraniem i wykruszaniem naro y. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa  betoniarki. 

  
4.  TRANSPORT. 

ce transportu. 
  

znej nr 1 - Wymagania 

. 
  

Betonowe kostki brukowe mog  by  przewo one na paletach - dowolnymi rodkami transportowymi po 
osi gni ci na ie transportu 
powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem. 
   

 . 

  
acji Technicznej nr 1 - 

   
Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Palety z kostk  mog  by

e powinno by

 . 

  

dotycz

e i koryto. 
  

a powinny by  niewysadzinowe, jednorodne i no ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj  projektow . 
 Koryto pod podbudow  lub nawierzchni  powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami   
 Koryto musi mie  skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj  projektow . 

6.3.  Konstrukcja nawierzchni z kostki. 

 Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst powaniem podbudowy, podsypki 
 cementowo-piaskow , obejmuj : 

- wykonanie podbudowy, 
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- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw y), 
- przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

enie kostek z ubiciem, 
- zasypka spoin piaskiem, 

- piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
  
6.4.  Podbudowa pod nawierzchni  z kostki brukowej. 
  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw  betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentacj  projektow  i okre lono j  wg SST nr 3, SST nr 3-1 i SST nr 3-2. 

6.5.  Obramowanie nawierzchni. 
   

Obrze a zaleca si  ustawia  przed przyst
Przed ich ustawieniem, po enie pojedynczego rz ci 

y. 

6.6.  Podsypka cementowo-piaskowa. 
   

Grubo  podsypki powinna wynosi  po zag anej 
grubo ci podsypki nie powinny przekracza  1 cm. 
  Podsypk  cementowo-piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si  na uprzednio 
zwil onej podbudowie, przy zachowaniu: 

ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7=10 MPa, R28=14 MPa. 
 W praktyce, wilgotno  taka, aby po ci ni

ni . 
Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza
Roz cielona podsypka powinna by  wyprofilowana i zag szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
r cznymi) lub zag szczarkami wibracyjnymi. 
 Je li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementow y 
j  pola  wod  w takiej ilo ci, aby woda zwil  grubo  podsypki. Roz cielenie podsypki z suchej zaprawy 
mo e wyprzedza

apraw  musi by  zako czone przed rozpocz ciem 
wi zania cementu w podsypce. 

kowych. 
  

enie nawierzchni z kostek. 
  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by ci. Na wi kszym 
 stosowa

s ne odcienie wybranego koloru kostki. 
na wykonywa  r cznie lub mechanicznie. 

czne zaleca si  wykonywa anych pod 
wzgl

 przyuczeni brukarze. 
 wykonywa  na du

 z palety warstw enia z wymagan ci . Kostka 
e mie  du  odpowiednio 

tek, 
przy czym ka da warstwa na palecie musi by  dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

 musi by  wsparte prac
przerwy, wyrabiaj  kostki w okolicach studzienek i kraw
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 Kostk ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie ubijania podsypka 
zag szcza si . 

onych obok urz dze  itp.) 
powinna trwale wystawa  od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm 
powy ej korytek ciekowych (

nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa  elementy kostkowe 
wyko tek, maj cych wszystkie kraw

ych wymiarach, woln  przestrze  kostk
ci t , przycinan  na budowie specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.). 

Dzienn  robocz  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  zako czy
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 

on  nawierzchni  na 
podsypce piaskowej nale y rozebra  i usun  wraz z podsypk . 

6.7.2.  Ubicie nawierzchni z kostek. 
  

Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag  z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca. 
 Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i jednocze nie w 

ci powierzchniowe mog  by  zlikwidowane przez 
nym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni

6.7.3.  Spoiny. 
  

Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 mm do 5 mm. 
ciennych kostek brukowych zaleca si  aby osie spoin pomi dzy 

 drogi k t 45o ta prostego pomi dzy 
nego nawierzchni. 

eniu kostek, spoiny nale   piaskiem.   
  
6.8.  Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 

 Nawierzchni skiem mo na odda  do u ytku 
bezpo rednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchni ionymi zapraw  cementowo-piaskow , 
po jej wykonaniu nale y przykry  warstw  wilgotnego piasku o grubo ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa  j  w 

 tygodni (przy temperaturze redniej otoczenia nie ni szej 
ni  15o  nale y oczy ci  z piasku i mo na odda  do u ytku. 

7.  KONTROLA  JAKO

  

dotycz

  
Zakres bada i brukowej podano w tabeli 2. 
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Tabela 2 - Badania i pomiary po uko czeniu budowy nawierzchni.

1 
Sprawdzenie wygl du zewn trznego 
nawierzchni, kraw y, 

Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl ci 
ka , plam, deformacji, wykrusze , 

spoin i szczelin 

2 enia osi nawierzchni w planie 
enia osi co 25 m i w punktach 

charakterystycznych (dopuszczalne przesuni cia wg tab. 2, lp. 4b) 

3 
Rz dne wysoko na i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych warto ci podanych w tab. 2, lp. od 4c do 4g) 

4 

Rozmieszczenie i szeroko  spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomi dzy kraw nikami, 
obrze ami, 
szczelin 

Wg punktu 5.5 i 5.7.5 

  

  
Cz stotliwo  oraz zakres bada i podaje tabela 3. 

Tabela 3 - Cz stotliwo  oraz zakres bada

stotliwo  bada  Warto ci dopuszczalne 

1 a i koryta Wg RZ-02 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 5.4 

3 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 
lub metod  niwelacji) 

Bie ca kontrola w 10 punktach dziennej 

dokumentacj  projektow  i specyfikacj
projektowanej grubo ci 1 cm 

Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  

a) zgodno  z dokumentacj  projektow  Sukcesywnie na ka

enie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesuni cie od osi projektowanej 
do 2 cm 

c) rz dne wysoko ciowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy kraw dziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

nym (wg BN-
 czterometrow ) 

Jw. ci do 8 mm 

 w przekroju poprzecznym 
 profilow  z poziomnic  i 

pomiarze prze witu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym wzgl dnie metod
niwelacji) 

Jw. 
Prze wity mi  a 
powierzchni  do 8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metod
niwelacji) 

Jw. 
projektowej do 0,3% 

g) szeroko  nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. 
ci 

projektowanej do  5 cm 

h) szeroko boko
szczelin (ogl dziny i pomiar przymiarem W 20 punktach charakterystycznych 

Wg punktu 5.7.5 

4 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
enia 

Kontrola bie ca 
Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji In yniera 
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dotycz

8.2.  Jednostka obmiarowa. 
  

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe
a urowych. 
   

  

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

cych i ulegaj cych  zakryciu. 
  

cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
a i wykonanie  koryta, 

-     ewentualnie wykonanie podbudowy, 
niki, obrze a, cieki, 

-     wykonanie podsypki pod nawierzchni , 
ci szczelin dylatacyjnych. 

  
CI. 

Ustalenia dotycz
dotycz

11.  PRZEPISY ZWI ZANE. 

11.1.   Normy. 

- PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cz ci dotycz ce cementu 
powszechnego u ytku. 

- PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada . 
mane do nawierzchni drogowych. 

- PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego. 

. 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE. 

10.1. Normy: 

ntu 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci metod  bezpo redni . 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka. 

. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 
- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

ewa i krzewy iglaste. 
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- PN-EN ISO 10318 - Geosyntetyki. Terminy i definicje. 
- PN-EN 13249:2014-03 - Geotekstylia i wyroby pokre ciwo ci wymagane w odniesieniu do 

chni obci
kolejowych i nawierzchni asfaltowych). 
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ERZCHNIE 

nych nawierzchni 

1.1. Przedmiot SST. 
  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz

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 SST. 

owi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
tych niniejszym kontraktem. 

tych SST. 

zanych z: 
- wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, bie ni i rozbie ni skoczni w dal, 
- wykonaniem nawierzchni piaskowej zeskoczni skoczni w dal. 

1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w 

  
znej nr 1 - Wymagania 

2.2.  Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, bie ni i rozbie ni skoczni w dal. 

Nale y zastosowa  nawierzchnie poliuretanow  , przepuszczaln c  si  z nast puj cych 
warstw: 

ciw  nawierzchni  z granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego z lepiszczem PU o 
grubo ci 35 mm, 

- 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. 

Wymagania: 
1. Aktualne badania na zgodno  z norm  PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 

techniczna ITB lub wynik bada  specjalistycznego laboratorium badaj cego nawierzchnie sportowe np. 
Labosport. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.  
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowan  inwestycj

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t  nawierzchni . 
  
2.3.  Nawierzchnia zeskoczni skoczni w dal.

 Jako nawierzchni  zeskoczni skoczni w dal nale y zastosowa  nawierzchni  piaskow  z piasku sortowanego 
0-2 mm o grubo ci 25 cm bez adnych cz ci organicznych.
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2.4.  Podbudowy. 

2.4.1.  Wymagania dotycz ce podbudowy. 
  
 Wymagania dotycz ce kruszywa  i wykonania podbudowy podano w SST nr 3, SST nr 3-1 i SST nr 3-2.

2.4.2.  Podbudowa boiska wielofunkcyjnego, bie ni i rozbie ni skoczni w dal. 

 Podbudow  boiska wielofunkcyjnego, bie ni i rozbie ni skoczni w dal b d puj ce warstwy 
przepuszczalne: 
- warstwy ods czaj cej z zag ci 15 cm, 
- warstwy no ci 15 cm, 

ci 5 cm. 

2.4.3.  Podbudowa zeskoczni skoczni w dal. 

 Podbudow  zeskoczni skoczni w dal b dzie stanowi  warstwa ods czaj ca z zag
o grubo ci 15 cm. 

3. SPRZ T. 

ce sprz tu. 
  

ce sprz
dotycz

3.2. Sprz

 Wyboru sprz tu dokona Wykonawca po zapoznaniu si  z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami 
stawianymi w SST. Ponadto Wykonawca przy doborze sprz tu ma obowi zek kierowa  si  DTR 

dze , technologi

4. TRANSPORT. 

ce transportu. 

znej nr 1 - Wymagania 

dze  i sprz tu. 

dze  i sprz padku 
urz dze cych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent 

dze  w porozumieniu z  Wykonawc . Wykonawca mo e zrealizowa  ten e 
e zgodnie z instrukcj dze

i pod jego nadzorem.  

  

dotycz

5.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej. 

Nawierzchnia mo e by  instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc  o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotycz cym 
wykonywanego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t  nawierzchni . 
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lonych powy ej nale y 
potwierdzi  stosownymi wiarygodnymi dokumentami:  
- badaniami na zgodno  z norm  PN-EN 14877, lub 
- aprobat  techniczn  ITB, lub 
- rekomendacj  techniczn  ITB, lub 
- wynikiem bada  specjalistycznego laboratorium badaj cego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 
- kart  techniczn  oferowanej nawierzchni potwierdzon  przez jej producenta, 
- atestem PZH dla ofiarowanej nawierzchni.  

Wykonawca powinien wykaza  si  do wiadczeniem obejmuj cym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat 
szej technologii w ilo ci nie mniejszej ni  projektowana (dla ka dego). 

5.3. Wykonanie nawierzchni zeskoku skoczni w dal. 

 Nawierzchni  zeskoku skoczni w dal nale y wykona  z lu onego piasku.  

6. KONTROLA JAKO

  

dotycz

6.2. Kontrola jako ci podbudowy. 

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

przekazywane In ynierowi. 
 Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%. Wilgotno  nale y okre li
17. 
 Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia. 
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza enie 
badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrole zag szczenia nale y oprze  na 
metodzie obci e  raz na 5000 m2

In yniera.  
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna

2 1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 
 Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen ciwo ci okre
bada  pobierane przez Wykonawc ci In yniera. 
 Szeroko  podbudowy nie mo ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm . 

ne podbudowy nale y mierzy  lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy ci podbudowy nie mog

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

owinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z 

nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza  +1 cm, -2 cm. 
 Grubo  podbudowy nie mo e si ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 wi ksze odchylenia od okre lonych powinny by

boko
zag ykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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 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. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia 

boko , zgodnie z decyzja In ciwo ciach, 

nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.3. Kontrola jako ci nawierzchni poliuretanowej.

Kontroli jako ci nawierzchni poliuretanowej nale y dokona  zgodnie z instrukcj  producenta. 
 nawierzchni sprawdza si  co najmniej raz na ka de 25 do 50 m2 onej nawierzchni i w 

miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 5 m. 
ny sprawdza si  za pomoc  niwelacji, nie rzadziej ni  co 10 m i w punktach 

charakterystycznych. 
Profil poprzeczny sprawdza si  za pomoc  szablonu z poziomic , co najmniej raz na ka de 30 do 50 m2 i w 

miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 5 m. 

  

dotycz

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy oraz nawierz ciwej.

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

CI. 

 Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- wykonanie kolejnych warstw podbudowy, 
ciwej nawierzchni i linii boisk i bie ni wraz z ich piel gnacj , 

- roboty wyko czeniowe i uporz dkowanie terenu, 
-  wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE. 

10.1. Normy: 

ntu 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci metod  bezpo redni . 
- 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. 
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- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kami
. 

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 
lin rolniczych. 

- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
 i zapraw. 

- PN-EN 14877:2008 - Nawierzchnie syntetyczne niekr
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DZENIE 

CPV: 45342000-6: Wznoszenie odrodze

1. WST P. 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz
budowlanych w zakresie monta zanych z inwestycj
bie 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-
e ni  i skoczni  w dal oraz infrastruktury towarzysz

1.2. Zakres stosowania SST. 
  

Niniejsza specyfikacja techniczna  b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

tych SST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty zwi zane z wykonaniem:  
ci 1,5 m z furtkami i 4,0 m z bram  i furtkami, 

ci 4,0 m. 
  
1.4. Okre lenia podstawowe. 
   
 Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

budowlanych. 

znej nr 1 - Wymagania 

 Nale y wykona  ogrodzenie bie ni o wysoko  w 
gruncie i obetonowanych oraz ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego o wysoko ci 4,0 m z siatki w cokole 

mentach. 
 Dodatkowo nale y zdemontowa  i przenie  ogrodzenie istniej cego placu zabaw o wysoko ci 1,0 m, w celu 
umo  przenoszonego ogrodzenia wynosi 14,0 m. 
 Ogrodzenie o wysoko ci 4,0 powinno posiada  nast puj ce cechy konstrukcyjne:  

we C20/25, 
, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005 

- w prz nych i ko cowych nale y zamontowa
pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005, 

- pr ty konstrukcji po
mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005, 

- odci
wlekana PVC w kolorze RAL 6005, oczka 50x50 mm, 

grubo
ci 1,00 m i wysoko ci 2 x 1,0 i 

wysoko , pokryte lakierem poliestrowym w kolorze 
RAL 6005 o wysoko  jw. 
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- brama wyj ciowa na bie ni  i skoczni ci 2 x 4,0 m i 
wysoko
wysoko ci 3,92 m, pokrytych lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005 wbudowanych w fundamenty z 

 jw. i by  wyposa ona w zamek lub mechanizm 
zamykaj ; lub przesuwna na rolkach o podobnej konstrukcji jak rozwierana. 

 Konstrukcj  ogrodzenia oraz furtek przy bie ni o wysoko ci 1,5 m nale y wykona , w celu ujednolicenia, jak 
dla powy szego ogrodzenia o wysoko cie i 
obetonowanych (beton C20/25). Dla tego ogrodzenia nale y zrezygnowa cych. 

 Ogrodzenie nale y montowa  zgodnie z instrukcj  producenta wybranego systemu ogrodzenia. 

UWAGA: Dopuszcza si  stosowanie ogrodze  odpowiednie atesty i 
certyfikaty po uzgodnieniu z Inwestorem.

ci 6,0 m. 

 linii ko cowych boiska wielofunkcyjnego w opaskach z 
ko

- 55,90 m), wykonane z siatki bezw
no nych za pomoc

szy: 3,0 / 6 x 2,9 m / 3,0 m. 
  

a)  Siatka - bezw  oczka 10x10 cm, grubo  splotu linki 3 mm. Kolor zielony; 
obszycie wzmacniaj
atmosferyczne, w tym na promienie UV, powinna posiada wiadectwo niepalno ci oraz by  oboj tna 
fizjologicznie (atest PZH).  

o ci 6,7 m, wysoko  po zamontowaniu w 
 boiska:  

ciskanego; wymiar zewn
grubo cianki profilu minimum 3 mm; 

ebrowania wewn trzne wzmacniaj ce profil pod k ci oraz 
sztywno liwia 

zielony,  
rodkowe wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego; wymiar zewn

grubo owany 
rowek, 

oc
proszkowo na kolor zielony.  

c) Tuleje monta owe: wykonane z profilu stalowego kwadratowego 90 x 90 mm, grubo cianki 3 mm, 
 70 cm; tuleje cynkowane ogniowo; tuleje fundamento u: wielko  stopy 

boko  poni o 
4 naro

  
wego 40x40x3 mm, cynkowany ogniowo, malowany 

proszkowo na kolor zielony; z jednej strony zastrza
 ugi ciem.  

e)  Akcesoria monta czyki stalowe mocuj ce siatki do linek (3 
szt./mb), haczyki z tworzywa PP mocuj ruby rzymskie do 
napr ania linek stalowych, przelotki i ruby monta owe  

f) Monta :  
- zawieszenie siatek do 2 linek stalowych naci gni tych rubami rzymskimi, rozpi

- siatka nie powinna lu no zwisa , powinna by  naci gni ta we wszystkich kierunkach,  
- monta  przeprowadza firma przeszkolona przez dystrybutora u.  

Powy ej podane rozwi  je ostatecznie do wyboru przez 
Inwestora. Przy wyborze rozwi za  nale y przestrzega
oraz kierowa  si  wiedz  techniczn
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2.4.  Fundamenty. 
  

y wykona  
y wykona  betonu klasy C20/25 (B-25) 

Do betonu nale y stosowa  piasek wg PN-B-06711 i PN-B-06712 oraz cement portlandzki wg PN-B-19701. 

3. SPRZ T.

ce sprz tu. 
  

ce sprz
dotycz

3.2. Sprz

 Wyboru sprz tu dokona Wykonawca po zapoznaniu si  z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami 
stawianymi w SST. Ponadto Wykonawca przy doborze sprz tu ma obowi zek kierowa  si  DTR 

dze , technologi

4. TRANSPORT. 

ce transportu. 

znej nr 1 - Wymagania 

dze  i sprz tu. 

dze  i sprz padku 
urz dze cych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent 

dze  w porozumieniu z  Wykonawc . Wykonawca mo e zrealizowa  ten e 
e zgodnie z instrukcj dze

i pod jego nadzorem.  
 si  samochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem 

 i uszkodzeniem. 
Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

 Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
i. Podczas transportu kruszywa powinny by

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

  

dotycz

5.2. Monta

  Zgodnie z instrukcj   producenta. 

6. Kontrola jako

  

dotycz
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u prz

 ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Prz

6.3. Sprawdzenie  wykonania monta u siatki. 

Sprawdzenie poprawno ci monta u siatki - zgodnie z instrukcja producenta systemu ogrodzenia i 

6.4. Sprawdzenie  wykonania bram i furtek. 

Sprawdzenie poprawno ci monta u bram i furtek - zgodnie z instrukcja producenta s
sprawdzenie poprawno ci otwierania i zamykania. 

  

dotycz

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) zamontowanego ogrodzenia oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanej bramy i 
furtki. 

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

CI. 

ci. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

 Cen  jednostki obmiarowej ustala si ch w 
dze  i 

u. 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE. 

10.1. Normy. 
  
- PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-06251 - Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia.
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego u ci.

 i zapraw.
- PN-H-04623 - Ochrona przed korozj . Pomiar grubo cymi.
- PN-H-04651 - Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej rodowisk. 
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- PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gor
- PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwu ci
- PN-H-82200 - Cynk.
- PN-H-84018 - Stal niskostopowa o podwy ci. Gatunki.
- PN-H-84019 - Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.

ego przeznaczenia. Gatunki.
- PN-H-84023-07 - Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
- PN-H-84030-02 - Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania. Gatunki.

co.
- PN-H-93403 - Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.
- PN-H-97051 - Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania. 

- PN-H-97053 - Ochrona przed korozj
magania.

- PN-M-69420 - Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
- PN-M-69775 - Spawalnictwo. Wadliwo czy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo ci na podstawie 

ogl dzin zewn trznych.
ach stalowych. Badania.

- PN-M-80026 - Druty okr
- PN-M-80201 - Liny stalowe z drutu okr
- PN-M-80202 - Liny stalowe 1 x 7.
- PN-M-82054 - ruby, wkr ty i nakr a i badania.
- PN-M-82054-03 - ruby, wkr ty i nakr ci mechaniczne rub i wkr

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie za y 
ciu wcze

- BN-73/0658-01 - Rury stalowe profilowe ci gnione na zimno. Wymiary.
- BN-89/1076-02 - Ochrona przez korozj strukcjach 

stalowych, staliwnych i eliwnych. Wymagania i badania. 
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NY ZIELONE 
I 

  CPV: 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

1.1. Przedmiot SST. 
  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz

zanych z inwestycj
bie 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-
e ni  i skoczni  w dal oraz infrastruktury towarzysz

1.2.  Zakres stosowania SST. 

owi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
tych niniejszym kontraktem. 

tych SST. 

zanych z wykonaniem odtworzenia 

1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w 

  
znej nr 1 - Wymagania 

2.2. Ziemia urodzajna.

 Nale y wykorzysta  cz  zdj tej warstwy humusu. Ziemia urodzajna nie mo e by  zagruzowana , 
przero ni ta korzeniami , zasolona , zanieczyszczona chemiczn

2.3.  Nawierzchnia trawiasta.

 Nawierzchni  trawiasta stanowi  b dzie trawa naturalna. Nale y zastosowa  uniwersaln  mieszank  traw, w 
ej wymienione gatunki: 

- Rajgras angielski - 55%, 
- Kostrzewa czerwona - 20%, 
- Rajgras angielski - 10%, 
- Kostrzewa czerwona - 5%, 
- Kostrzewa owcza - 5%, 

kowa - 5%. 
e pod tereny zielone stanowi  b dzie grunt rodzimy splantowany. 

2.4.  

W rowach przygotowanych pod y  saparacyjno-filtracyjn  o 
ci 10 kN/m, umo liwiaj c  infiltracj c  przed wzrostem ro linno ci 

i oddzielaj c wu nale y go zamkn
 Rowy nale wirem sortowanym o granulacji 8-16 mm wg PN-EN 12620 i mi szo ci 

70 cm. 
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(ci tych) o nieuporz  
termicznie (zgrzewanie). 

Nale y zastosowa  separacyjno-filtracyjn c  wymagania normy PN-EN ISO 10318 i 
PN-EN 13249:2014, o poni szych parametrach: 

 na rozci ganie min 10 kN/m, 
- masa - min 125 g/m2, 
- grubo  przy nacisku 2 kPa - 0,9  mm, 

90 - 0,105 mm, 
- odporno  na przebicie statyczne (CBR): wskazana - min 1500 N, 

 pasma / wszerz pasma) - min. 90 / 75%, 
- odporno  na przebicie dynamiczne (metoda spadaj cego sto ka - rednica otworu) - 24 mm, 
- wodoprzepuszczalno u 2 kPa - 115 l/m2s. 

3. SPRZ T. 

ce sprz tu. 
  

ce sprz
dotycz

3.2. Sprz

 Wyboru sprz tu dokona Wykonawca po zapoznaniu si  z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami 
stawianymi w SST. Ponadto Wykonawca przy doborze sprz tu ma obowi zek kierowa  si  DTR 

dze , technologi ci Wykonawca 
powinien wykaza  si  mo liwo ci  zastosowania poni szego sprz tu:

- koparka g sienicowa 0,25 m3, 
3, 

- spycharka g sienicowa 74 kW (100 KM), 

- ci
- ci

3, 
- glebogryzarka ci gniona, 
- kosiarka. 

4. TRANSPORT. 

ce transportu. 

znej nr 1 - Wymagania 

dze  i sprz tu. 

dze  i sprz padku 
urz dze cych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent 

dze  w porozumieniu z  Wykonawc . Wykonawca mo e zrealizowa  ten e 
e zgodnie z instrukcj

nadzorem.  
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dotycz

a.

 Nale y przygotowa  warstw  ziemi urodzajnej uprzednio zdj tej z powierzchni terenu o grubo
cm. Warstw  t  nale cieli  na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchni  trawiast , 
nast pnie mechaniczne lub r  teren przez ci ci, przemieszczanie urobku i 

bie  oraz r cznie lub mechanicznie zag ci  warstw  wegetacyjn .  
 Humus nale y wcze niej przygotowa  wykonuj c jego mieszank  z nawozem mineralnym np. azofosk  w 
ilo 3 humusu. 

Sianie trawy.
 okre lone zadania i powinny by
ciw  nawierzchni y  uzyska  przez wysiew 

nasion mieszanki traw trawnikowych. 
Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - jest najbardziej naturalnym sposobem realizacji zadarniania , 
umo mianowego traw, ci le dostosowanych do lokalnych 
potrzeb. 
 Przygotowanie gleby i sam siew mo na przeprowadzi e wprowadzone nawozy o 

 funkcjonowa  w optymalnych dla nich warunkach.  
 Zasianie nasion traw nast puje r cznie lub maszyn  i w poprzek. Nasiona powinny by

boko 2. Dobranie g sto ci zasiewu powinno by
ci pH warstwy wierzchniej. 

W praktyce nale y dobra d  skorzystanie z porady 
fachowca. Przed pierwszym zasianiem nale y odpowiednio przygotowa
trawiastych z siewu jest tanim rozwi zaniem. Nale y si  jednak liczy  z tym, i  w zale no ci od terminu siania 
zadowalaj ce zadarnienie uzyskujemy dopiero w 3 do 6 miesi cy. 
 Po wysiewie nasiona nale y przykry  grabiami lub walcem kolczatk . 
Piel
 Piel gnacja wyko gn  stan gotowy do oddania i 
przeprowadzi  j  pozostawiania piel gnacji 
wyko czeniowej lub jej cz ci ze wzgl dzania na kosztach robotnikom budowlanym lub 

niejszych u e gwarancja staje pod znakiem zapytania i mo na si
spodziewa  konfliktu. Dlatego Wykonawca mo e zleci  piel gnacj  wyko czeniow  firmie specjalistycznej lub 

 Nie jest mo liwe, aby zabiegi wyko czeniowe zapisa  stan gotowy do 
odbioru zale e zosta  przeprowadzony. Pomocniczo okre lono 

gnacji wyko czeniowej powinny zosta  wykonane 
nast puj ce prace: 

 by  wilgotne, 
 nale y uwa a , aby nie nawil a  tylko najwy szych warstw (kilka 

ciwe s 2 wody na jedno zraszanie, 
- odst py mi dzy podlewaniem powinny by  stopniowo zwi kszane, 
- w fazie pocz tkowej nale y  nacisk na planowane zraszanie, 
- cz stotliwo  i ilo ci podlewania musi by  dopasowane do miejscowego klimatu. 

Nawo y wykona  w nast puj
- dwa nawo enia przy dawce ok. 25 g/m2 , aby osi gn

po dan  dar , 
ce powinny by  dawkowane cz ciej i w mniejszych dawkach, aby unikn

wypalenia darni, nie zaleca si  zatem ich stosowania. 
- przy jesiennym siewie drugie nawo enie powinno nast pi  wiosn , 
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- zaleca si  ka dorazowo bada a, 
y wykona  w nast puj

- trawa powinna zosta  skoszona przy wysoko
- pozostawiona wysoko  nie powinna by  ni sza ni
- u yte urz dzenia nie mog  zostawia d enia; mo na to osi gn  przy koszeniu w czasie suchej 

dem piel gnacji, 
- zaleca si  zebranie skoszonej trawy, 

, 
- wyst puj zosta  posypane mieszank  regeneruj c . 

y wykona  wg poni szych zasad: 
e nale  i usun  wszelkie wystaj e 

. 
2) Rozwin u. 

czy si 00 mm. Je e jest 
y zwi kszy  do co najmniej 500 mm. 

2 mo czy  zgrzewaj c ze sob  kolejna pasma. Zgrzewanie 
 rozgrzewa si  palnikiem gazowym a  do 

zmi  na siebie na 100 - 200 mm kolejne pasmo i dociska. Wystarczy, 
e osoba, rozwijaj ca warstw  wierzchni onych na siebie arkuszach. 

W trakcie rozgrzewania nale y uwa a  aby nie przepali
 zwi kszony do 500 mm 

i, dziury powinny zosta
 by  ci te na wymiar no em lub no yczkami. Pokrywaj cy fragment 

musi wystawa  co najmniej 500 mm za kraw d  zgrzana z 
uszkodzon  lub bezpo cym. 

6) Ci  prowadzone bezpo  kruszywo nie powinno 
by  wysypywane bezpo . Wymagana grubo cego zale y 
od no no a, ale nie powinna by  mniejsza ni  400 mm na gruntach niskiej no no ci. 

 za pomoc  sprz tu g sienicowego ze wzgl du na 

wirem wg poni szego schematu: 
- r czne lub mechaniczne dostarczenie wiru do miejsca wbudowania, 
- r czne roz u. 

6. KONTROLA JAKO

  

dotycz

6.2. Kontrola jako ci nawierzchni trawiastej. 

sprawdzeniu : 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze   
- okre lenia ilo ci zanieczyszcze  ( w m3), 

ci wywozu zanieczyszcze
 urodzajn  z kontrol  grubo ci warstwy roz cielonej ziemi, je eli jest to 

konieczne, 
- ilo  rozrzuconego piasku, 

- zgodno eniem przetargowym oraz na sprawdzeniu daty 
wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
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ci zasiewu trawy. 
- w przypadku wyst pienia miejsc nie poro ni tych nale .  

6.3. Kontrola jako  kruszywem. 

 Kontrol  jako y wykona  zgodnie z SST nr 3. 

  

dotycz

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostk  obmiarow  w przypadku nawierzchni trawiastej jest m2 a 
ciwej.

 Jednostk  obmiarow est m3 (metr sze cienny) 
a filtracyjnego wirowego lub narzutu kamiennego. 

dotycz

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

CI. 

ci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

 Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni trawiastej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

a, 
- przygotowanie warstwy wegetacyjnej, 

ciwej nawierzchni warz z jej piel gnacj , 
- roboty wyko czeniowe i uporz dkowanie terenu, 
-  wymaganych w specyfikacji technicznej.
  
 Cena 1 m3

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 projektow , 
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- roboty wyko czeniowe i uporz dkowanie terenu, 
-  wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE. 

10.1. Normy: 

ntu 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci metod  bezpo redni . 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka. 

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

lin rolniczych. 
- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
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OSA ENIE 

CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane zwi zane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 

1. WST P. 

1.1. Przedmiot SST. 

echnicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
u wyposa 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 

ska wielofunkcyjnego z bie 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 okre lonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot obj tych SST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  podstawowych urz dze  oraz wyposa
sportowych i rekreacyjnych i obejmuj : 

wyposa enie boiska wielofunkcyjnego: 
cznej, 

skoczni w dal: belka do skoku w dla z akcesoriami. 

1.4. Okre lenia podstawowe. 
  
 Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

budowlanych.

  

znej nr 1 - Wymagania 

2.2.  Wyposa enie boiska wielofunkcyjnego i skoczni w dal: 

a) cznej: 
boko

- kwadratowy profil aluminiowy 80 x 80 mm, 

), 
ki podtrzymuj ce siatk

- zgodno  r czn , oraz norm  PN-EN 749-2006, 
- certyfikat bezpiecze stwa wydany przez Instytut Sportu, 
- tuleje do bramek aluminiowych: wysoko  35 cm, wymiar wewn trzny 89 x 89 mm, wykonana z aluminium, 

w komplecie z deklem do tulei, 
boko n 

bezw  splotu 4 mm, 
- bramki montowane w tulejach osadzonych w stopach fundamentowych 40 x 40 x 55 cm z betonu C16/20 (B-

20). 
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b) 
- wysi g: 160 cm, 
- kwadratowy profil stalowy 100 x 100 x 3 mm, cynkowany ogniowo, 

ia w tulei, 
- mo liwo  kratownicowe) i obr czy do 

- mo na stosowa  mechanizm regulacji wysoko ci tablicy, 
- zgodny z norm  PN-EN 1270:2006, 
- certyfikat bezpiecze stwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego, 

 80 cm, wykonana z profilu 110 x 110 x 3 
mm, 

- tablice: wymiary 90 x 120cm, laminowana z ywic epoksydowych, mo liwo  monta u na salach 
gimnastycznych (na konstrukcjach na  na boiskach zewn trznych (na 
stojakach), 

- obr ta stalowego, malowana proszkowo na kolor 
pomara czowy, przystosowana do mocowania siatki turniejowe cuchowej, 

- stojaki montowane w tulejach osadzonych w stopach fundamentowych 110 x 80 x 100 cm z betonu C16/20 
(B-20).

c) 
- wysoko

ane proszkowo, 

rubowym siatki, drugi z elementami -
zaczepowymi siatki, 

- bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umo liwia wykorzystanie ich do gry w 
, tenisa oraz badmintona. 

- zgodno  z przepisami PZPS oraz norm  PN-EN 1271:2006 p.4. 
- certyfikat bezpiecze stwa wydany przez Instytut Sportu, 

 35 cm, wymiar zewn trzny 88,9 mm, wykonana ze stali 
ocynkowanej, w komplecie z deklami do tulei, 

o  linki 11,7 lub 13,4 m, oczko 10 x 10 cm, polipropylen 
bezw  splotu 3 mm, kolor czarny, linki naci
ta ntenki wi zany, siatka stosowana przy rozstawie 

fundamentowych 40 x 40 x 55 cm z betonu C16/20 (B-
20). 

d) Belka do skoku w dla z akcesoriami: 
- wymiary: 122 x 34 x 10 cm, 
- wykonana z ywicy epoksydowej, laminowana, 

u, 
rycznych, 

. 
 Belk  nale y montowa  wraz z poni szymi akcesoriami: 

skrzynk  do mocowania belki do skoku w dal: 
- wymiary skrzynki: 122,5 x 35 x 10 cm, 

ci 
cianki 2 mm, 

u i stanowi podstaw  do obsadzenia belki do skoku w dal, 
progiem do odbicia: 

20 x 10 x 1,8 cm, 
- na  dodatkowe podwy szenie o wysoko ci 0,5 cm i szeroko ci 8 cm, 
- wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej, 

ka niebieska (pozycja spalona), 
- deska niebieska z mo liwo ci lad buta (skok spalony), 

stalow  pokryw  do belki do skoku w dal: 
- wykonana z blachy o grubo ci 3 mm cynkowanej, 
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- wyposa ia, 
y do zabezpieczenia belki do skoku w dal.  

3. SPRZ T.

ce sprz tu. 
  

ce sprz
dotycz

3.2. Sprz

 Wyboru sprz tu dokona Wykonawca po zapoznaniu si  z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami 
stawianymi w SST.  
 Ponadto Wykonawca przy doborze sprz tu ma obowi zek kierowa  si dze , 
technologi a i monta u ruroci lonych przez 

zanych. 

4. TRANSPORT. 

ce transportu. 

znej nr 1 - Wymagania 

dze  i sprz tu. 

dze  i sprz padku 
urz dze cych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent 

dze  w porozumieniu z  Wykonawc . Wykonawca mo e zrealizowa  ten e 
e zgodnie z instrukcj dze

i pod jego nadzorem. 

  
ce 

  
 Roboty nale y wykona  zgodnie z: 

eniami niniejszej SST, 
przepisami zwi zanymi: EN, PN i BN,  

dze , 
i urz dze , 

dowlanych, 
Dokumentacj  projektow . 

6.  KONTROLA JAKO

  

dotycz
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y wykona dze  wydanych przez 
h. 

  

dotycz

7.2. Jednostka obmiarowa. 
  
 Jednostk  obmiarow  w przypadku monta u wyposa enia jest kpl. lub szt. (komplet lub sztuka) 
zamontowanego i odebranego wyposa enia.  

  

dotycz
 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. 

 Cen  jednostki obmiarowej ustala si ch w 
dze  i 

u. 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE. 

lonych w niniejszej SST nale y kierowa  si  nast puj cymi przepisami:  
EN, PN i BN,  
DTR urz dze , 

owlanych,
Dokumentacj  projektow ci Projektem Budowlanym przedmiotowej inwestycji.

UWAGA:  na konkretne rozwi

pewnego standardu jako dze .

                  


