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1. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym opracowaniu omówiono wymagania ogólne i szczegó owe dotycz ce wykonania i odbioru
robot zwi zanych z BUDOW  BOISKA SPORTOWEGO W MILIKOWIE NA DZ NR 407 OBR.
MILIKÓW.
Kod CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty ziemne.
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45223810-7 Fundamentowanie
45112330-7 Rekultywacja terenu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w umowie.
Inwestycja prowadzona na zlecenie :
Gmina Nowogrodziec
Rynek 1,
59-730 Nowogrodziec

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy boiska

sportowego.

Celem inwestycji jest budowa boiska do pi ki no nej o nawierzchni trawiastej.

1. 3. Zakres robót obj tych ST

Wymagania ogólne zawarte w ST dotycz  wszystkich robót budowlanych tj :
niwelacj  terenu
wykonanie drena u
wykonanie warstw pod nawierzchni  boiska
wykonanie nawierzchni trawiastej boiska
dostawa i monta  pi ochwytów, bramek,
 malowanie linii boiska
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1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które
spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów. W
przypadku, gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju
lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie (lub równowa ne) normy zapewniaj ce
równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT

2.1 Wst p

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz ich zgodno  ze specyfikacj
techniczn  (ST), oraz przepisami Prawa budowlanego i sztuk  budowlan .
Wykonawca powinien zapewni  ca  robocizny, materia ów, sprz tu, narz dzi, transportu i dostaw,
niezb dnych do wykonania robot obj tych umow , zgodnie z jej warunkami, ST i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporz dkuje plac budowy i przyleg y teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich,
materia ów z demonta u i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego, a w
przypadku konieczno ci uzyskania pozwolenia na u ytkowanie przygotuje komplet dokumentów
niezb dnych do uzyskania niniejszego pozwolenia w tym uzyska zgod  odpowiednich organów
wymienionych w ustawie Prawo budowlane. W przypadku uzyskania zgody od Inwestora na korzystanie
z mediów dokona rozliczenia za zu yte media.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora (np.
protoko y konieczno ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowi  o zamówionym zakresie
i s  integraln  cz ci  umowy, a wymagania w nich zawarte s  obowi zuj ce dla Wykonawcy. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materia y winny by  zgodne z ST.
Cechy materia ów musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materia y nie b  w pe ni zgodne z ST i wp ynie to na zmian  parametrów
wykonanych elementów budowli, to takie materia y winny by  niezw ocznie zast pione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera ni ej wymienione dokumenty:
- Projekt budowlany pn: ”budowa boiska sportowego w Milikowie”;
- Specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych;
- Przedmiar robót;

2.3 Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora lub Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi  cz  Umowy, a wymagania wyszczególnione w
cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby by y zawarte w ca ej dokumentacji. W
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przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca kolejno
ich wa no ci:
- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
- Przedmiar robót.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Umowie, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi  Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Je eli w trakcie
wykonywania robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi brakuj ce rysunki i Specyfikacje Techniczne na w asny koszt w
czterech egzemplarzach i przed y Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

2.4 Przekazanie terenu budowy

Inwestor przeka e teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow . W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przeka e wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, pozwolenie na budow  lub zg oszenie robót niewymagaj cych pozwolenia na
budow . W przypadku gdy w umowie nie zapisano inaczej Inwestor wska e Wykonawcy punkt poboru
wody i energii elektrycznej, miejsce na sk adowanie materia ów lub sprz tu.
Zabezpieczenie placu budowy
Przed przyst pienia do realizacji robót Wykonawca odpowiednio zabezpieczy teren prowadzenia robót
przed wej cie osób trzecich oraz umie ci w miejscach i ilo ciach okre lonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablice informacyjne i ostrzegawcze. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega
odr bnej zap acie.

2.5Powi zania prawne i odpowiedzialno  prawna

Wykonawca zobowi zany jest zna  i stosowa  wszystkie przepisy powszechnie obowi zuj ce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie w adze miejscowe), które s  w jakichkolwiek sposób zwi zane z
robotami oraz musi by  w pe ni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci publicznej
lub prywatnej. Je eli w zwi zku z zaniedbaniem, niew ciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzia  ze strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie w asno ci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzon  w asno . Stan uszkodzonej,
a naprawionej w asno ci powinien by  nie gorszy ni  przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne oraz musi uzyska  od
odpowiednich s b, b cych w cicielami tych urz dze , potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot w ciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze .

2.6 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa , w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony
rodowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca:

dzie podejmowa  wszystkie uzasadnione kroki zmierzaj ce do stosowania przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub
uci liwo ci dla osób lub w asno ci prywatnej i publicznej, a wynikaj cych ze ska enia
rodowiska, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania;

dzie mia  szczególny wzgl d na prace sprz tu budowlanego u ywanego na budowie.
Stosowany sprz t nie mo e powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym. Op aty i kary za
przekroczenia norm, okre lonych w odpowiednich przepisach dotycz cych rodowiska, obci aj
Wykonawc  (wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikaj ce z zaniedba  w
czasie realizacji robot, obci aj  Wykonawc );
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nie mo e u ywa  materia ów, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b
dopuszczone do u ycia - w przypadku ich u ywania inspektor nadzoru inwestorskiego mo e
wstrzyma  budow ;
nie wolno stosowa  materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o nat eniu wi kszym
od dopuszczalnego;
musi u ywa  materia y do robót, które maj wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane
przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych
materia ów na rodowisko;
utylizacja materia ów szkodliwych pochodz cych z demonta u nale y do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej op acie.

2.7 Przepisy przeciwpo arowe

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Sprz t przeciwpo arowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie ci na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materia y atwopalne

 sk adane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób
trzecich. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszystkie straty powodowane po arem wywo anym jego
dzia alno ci  przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada  b dzie za straty
spowodowane przez po ar wywo any przez osoby trzecie powsta y w wyniku zaniedba  w
zabezpieczeniu budowy i materia ów niebezpiecznych.

2.8 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi za urz dzenia podziemne, oraz
uzyska od odpowiednich s b potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiaj cego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i
urz dze  na czas budowy. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie uszkodzenia instalacji i urz dze
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

2.9Przepisy BHP

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzega  b dzie przepisów dotycz cych BHP. Wykonawca ma
obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie
utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony
ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

Koszty zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny pracy na budowie ponosi Wykonawca.
Ochrona robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu ko cowego odbioru.

2.10 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy krajowe i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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2.11 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowi zany sporz dzi  Dokumentacj  Powykonawcz  okre lon  w umowie na roboty
budowlane, zgodn  z ustaw  Prawo budowlane oraz Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie. Dokumentacja powinna
by  potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Wykonawc , inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
powinna by  zg oszona do w ciwego O rodka Geodezji i Kartografii.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW, SPRZ TU I TRANSPORTU

3.1 Materia y - akceptowanie u ytych materia ów

Na danie Inspektora nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzory szczegó owe informacje
dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie wiadectwa badania
jako ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materia u
z danego ród a nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozosta ych materia ów z tego ród a.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z
dopuszczalnego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Je eli
materia y z akceptowanego ród a s  niejednorodne lub nie zadawalaj cej jako ci, Wykonawca powinien
zmieni ród o zaopatrywania w materia y.
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materia ów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na

asne ryzyko licz c si  z tym, e roboty nie zostan  przyj te i nie b  zap acone.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, (do czasu, gdy b  one potrzebne do
wbudowania) by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci oraz by y
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materia ów musi si
odbywa  na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materia u oraz w sposób skutecznie
zabezpieczaj cy przed dost pem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sk adowania materia ów
powinny by  po zako czeniu robót doprowadzone przez Wykonawc  do ich pierwotnego stanu.
Materia y wykorzystywane do wykonywania robót obj tych niniejsza specyfikacja musza spe nia
wymogi odno nych przepisów i by  dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje si  wyroby, dla których wydano:

certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarz dzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r.-MP 22/97 poz. 216);
certyfikat zgodno ci z Polska Norma lub aprobata techniczna (dla wyrobów wymienionych w
Rozporz dzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów s cych do ochrony
przeciwpo arowej, które mog  by  wprowadzone do obrotu i stosowania wy cznie na podstawie
certyfikatu zgodno ci Dz.U.55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodno ci,
certyfikat lub deklaracje zgodno ci z Polska Norma lub aprobat  techniczna zgodno ci dla
materia ów nie wymienionych w punktach powy ej (wg Rozporz dzenia MSWiA z 31 lipca
1998r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz. U. 113/98 poz.728);

Dopuszcza si  stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te musza posiada  o wiadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewni si  zgodno
wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowi zuj cymi normami. O wiadczenie
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dostawcy wyrobu powinno by  wydane zgodnie z warunkami okre lonymi w Rozporz dzeniu MSWiA z
24 lipca 1998r. w sprawie okre lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych wp ywu na spe nienie
wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug uznanych zasad wiedzy
budowlanej (Dz. U. 99/98 poz. 637).

3.2 Wariantowe stosowania materia ów

Je li Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj  stosowanie wariantowych
rodzajów materia ów w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inwestorem lub
Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.3 Sprz t

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót i b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami okre lonymi w ST.
W przypadku braku ustale  w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz tu powinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ilo  sprz tu i jego parametry techniczne b  gwarancja wykonania robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w projekcie, ST oraz wykonania robót w terminie przewidzianym umowa.
Sprz t nale cy do Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robot musi by  utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowo ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na danie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mo liwo
wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany
sprz t po akceptacji, nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprz t, maszyny,
urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków technologicznych, nie zostan  przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub
wynaj ty do wykonania Robót powinien by :

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy,
 stosowany wy cznie do prac, do jakich zosta  przeznaczony,
obs ugiwany przez przeszkolony personel,
 montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcj  producenta;

ywany w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo pracownikom i osobom postronnym.
dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami i dotycz cymi jego u ytkowania oraz

spe nia  wymagania okre lone w przepisach dotycz cych systemu zgodno ci. Dokumenty uprawniaj ce
do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by  dost pne dla organów kontroli w miejscu
eksploatacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urz dzeniach technicznych
powinny by  dost pne instrukcje bezpiecznej obs ugi i konserwacji, z którymi zapoznaje si  osoby
pracuj ce na tych stanowiskach. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub
innego urz dzenia technicznego nale y je niezw ocznie unieruchomi  i od czy  dop yw energii.
Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno ci konserwacyjnych na sprz cie znajduj cym si  w ruchu
lub w czonym. Przewody pracuj ce pod ci nieniem powinny mie  wytrzyma  dostosowan  do
ci nienia roboczego, z uwzgl dnieniem wspó czynnika bezpiecze stwa tych przewodów. U ywanie
przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzyma ci jest zabronione. P yty pomostowe do
przemieszczania adunku z pojazdu na ramp  lub drugi pojazd powinny zapewnia  bezpieczne
przemieszczenie tych adunków. P yty takie powinny by  trwale oznaczone z wyra nym napisem
informuj cym o dopuszczalnym obci eniu roboczym. Pomosty i stojaki u ywane do prze adunku
powinny odpowiada  wymaganiom wytrzyma ciowym, a ich dopuszczalne obci enie powinno by
trwale uwidocznione wyra nym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i
sprz tu, powinny by  szersze o 1.2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera
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prowadnice dla kó  pojazdów. Pr dko  pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekracza
5km/h. Zawiesia budowlane powinny spe nia  wymagania okre lone w przepisach dotycz cych systemu
oceny zgodno ci. Dopuszczalne obci enie zawiesi dwu- i wieloci gnowych powinno by  uzale nione od
wielko ci k ta wierzcho kowego, mierzonego po przek tnej mi dzy ci gnami, i wynosi :

przy k cie 45º - 90%
przy k cie 90º - 70%
przy kacie 120º - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uk adzie pionowym. K t rozwarcia ci gien zawiesia nie mo e by  wi kszy
ni  120º. Przy u yciu zawiesia wieloci gnowego w celu okre lenia dopuszczalnego obci enia roboczego
nale y przyjmowa  stan pracy dwóch ci gien. Przy u yciu zawiesi o obwodzie zamkni tym, ich czne
obci enie nie powinno by  wi ksze ni  wielko  roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia.
Dopuszczalne obci enie robocze zawiesi wykonanych z cuchów, u ytkowanych w temp. Poni ej –
20º C, nale y obni  o 50%. Na zawiesiu nale y umie ci  napis okre laj cy jego dopuszczalne
obci enia robocze oraz termin ostatniego i nast pnego badania. Wykonywanie w ów na linach i

cuchach oraz czenie lin stalowych na d ugo ci jest zabronione.
Zabronione jest u ywanie uszkodzonych narz dzi. Równie  wszelkie samowolne przeróbki narz dzi s
zabronione.
Narz dzia do pracy udarowej nie mog  mie :

uszkodzonych zako cze  roboczych,
kni , zadr i ostrych kraw dzi w miejscu r cznego uchwytu,
koje ci krótszych ni  0,15m.

Narz dzia r czne o nap dzie elektrycznym nale y kontrolowa  zgodnie z instrukcj  producenta. Wyniki
kontroli powinny by  odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

3.4 Transport

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i na w ciwo ci przewo onych materia ów. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca b dzie
usuwa , na bie co, na swój koszt, wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy spowodowane jego pojazdami. W razie konieczno ci Wykonawca wykona na swój koszt
niezb dne drogi i dojazdy tymczasowe. Po zako czeniu budowy Wykonawca przywróci teren do stanu
pierwotnego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

4.1 Zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow , oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami
Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno
za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacj
Projektow  lub przekazanymi na pi mie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na w asny koszt
skoryguje wszelkie pomy ki i b dy w czasie trwania robót, je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji
lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce
przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz
inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro
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zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytu u ponosi Wykonawca. Decyzje Inspektora
dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach
sformu owanych w umowie, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowa niony do
inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materia ów dostarczonych na budow  lub na niej
produkowanych. Skutki finansowe z tytu u niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

4.2 Program zapewnienia jako ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegó y swojego programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuj ce wykonanie robót
zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

4.3 Zasady kontroli jako ci

Celem kontroli robót b dzie osi gni cie za onej jako ci robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c
personel, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako ci Inspektor nadzoru mo e da  od Wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadawalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i
prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

4.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa
mo na polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane b  na terenie budowy i okazywane na ka de danie Inspektora nadzoru.

4.5 Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  mo liwo  udzia u w
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe
badania materia ów i robót. Koszt tych dodatkowych bada  wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich
wyniku zostanie stwierdzona usterka.

4.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania wszystkich materia ów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników bada  dostarczonych przez
Wykonawc . Inspektor nadzoru mo e prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada ,
albo oprze si  wy cznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z Dokumentacj
Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku ca kowite koszty bada  i pobierania
próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
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4.7 Atesty jako ci materia ów i urz dze

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które odpowiadaj  wymogom
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub s  oznakowane znakiem CE albo s
oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da ich
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. W przypadku materia ów, dla
których atesty s  wymagane przez ST, ka da partia materia u dostarczona na budow  winna posiada
atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe musz  posiada  atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników
tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi. Materia y posiadaj ce atesty, a urz dzenia
wa ne legalizacje, mog  by  badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane b  na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na ka de danie.

4.8 Dokumenty budowy

4.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca czasu trwania budowy. Obowi zek prowadzenia
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i

 dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej
strony budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem
osoby, która dokona a zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b
czytelne, dokonywane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden po drugim, bez
przerw. Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika, opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy wg potrzeb nale y wpisywa :

dat  przyj cia i zakres obowi zków osób funkcyjnych na budowie;
dat  rozpocz cia robót;
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót;
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;
uwagi i polecenia Inspektora;
daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania;
zg oszenia i daty odbioru robot zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych
odbiorów robót;
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie budowlano-
wykonawczym;
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;
dane dotycz ce sposobu zabezpieczenia robót;
dane dotycz ce jako ci materia ów oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem autora
bada ;
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadzi ;
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyj cia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawc  do ustosunkowania si  do jego tre ci.
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4.8.2 Ksi ga obmiaru robót

Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na zapisywanie ilo ciowe faktycznego post pu robót.
Je eli umowa zawarta z Wykonawc  tak przewiduje, szczegó owe obmiary wykonywanych robót
przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje
do ksi gi obmiaru.

4.8.3 Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si  tak e:
decyzj  o pozwoleniu na budow ;
protokó  przekazania placu budowy;
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze;
harmonogram budowy – je eli jest wymagany umow ;
protoko y odbioru robót;
wyniki bada  – je eli b  wykonywane;
protoko y z narad i ustale  – je eli b  dokonywane;
dowody przekazania materia ów z demonta u – je eli b  wymagane umow ;
dowody utylizacji materia ów z demonta u podlegaj ce utylizacji – je eli b  wymagane umow ;
korespondencja na budowie;
dokumenty potwierdzaj ce dopuszczenie zastosowanych materia ów do stosowania w budownictwie
na terenie Polski.
Inspektor nadzoru mo e da  okazania innych, niezb dnych dokumentów potwierdzaj cych jako
oraz prawid owo  realizowanych robót.

4.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora i
przedstawiane do wgl du na yczenie Inwestora.

4.9 Obmiary robót.

4.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót b dzie odzwierciedla  faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie ze ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym (je eli jest on wymagany przez Inwestora). Obmiar
robót nale y wykona , je eli jest on wymagany umow  lub niezb dny do prawid owego rozliczenia
budowy zgodnie z umow . Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na pi  dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane b  do Ksi gi obmiaru robót. Jakikolwiek b d lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan
poprawione wg ustale  Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie
przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do umownych p atno ci.

4.9.2Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany przy dokonywaniu obmiarów b dzie
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Urz dzenia i sprz t dostarcza Wykonawca, którego
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obowi zkiem jest równie  posiadanie niezb dnych atestów dla tych urz dze  i sprz tu, który tego
wymaga, jak te  utrzymywanie go w dobrym stanie przez ca y okres trwania robót.

4.9.3Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a tak e w przypadku
wyst powania d szej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót
zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót ulegaj cych
zakryciu wykonuje si  przed ich zakryciem.

4.9.4 Wykonywanie obmiaru robót

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane b  w sposób zrozumia y i
jednoznaczny. Do pomiaru u ywane b  tylko sprawne narz dzia pomiarowe, posiadaj ce czyteln
skal , jednoznacznie okre laj  wykonany pomiar.

4.10 Odbiór robót

4.10.1 Rodzaje odbiorów

Roboty podlegaj  odbiorom w zakresie okre lony w umowie i dokonywane s  przez Inspektora nadzoru
przy udziale wykonawcy i Inwestora. Je eli umowa nie precyzuje inaczej roboty mog  podlega
nast puj cym odbior :

odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu;
odbiorowi cz ciowemu;
odbiorowi ko cowemu lub ostatecznemu;
odbiorowi gwarancyjnemu.

4.10.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robot zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbioru robót dokonuje
Inspektor. Gotowo  danej cz ci robót zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

4.10.3 Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony b dzie niezw ocznie, nie pó niej
jednak, ni  w ci gu 7 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

4.10.4 Odbiór ko cowy lub ostateczny

Odbiór ko cowy lub ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego

dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem o
tym fakcie Inwestora. Osi gni cie gotowo ci do odbioru powinien potwierdzi  wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przeka e Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawieraj cy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.12 Dokumenty
budowy. W terminie okre lonym umow , lub je eli w umowie nie okre lono inaczej w terminie siedmiu
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dni od daty potwierdzenia gotowo ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawc  o dacie
rozpocz cia odbioru. Rozpocz cie prac komisji nast pi nie pó niej ni  przed up ywem terminu
okre lonego w umowie. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno ci wykonania
robót z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si  z realizacj  robót,
zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych komisja przerwie swoje
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo
osób i mienia, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych robót w stosunku
do wymaga  przyj tych w umowie.

4.11 Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny b dzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.12 Dokumenty do przej cia odbioru ko cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest pozytywny protokó  odbioru
ostatecznego sporz dzony przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  operat kolaudacyjny zawieraj cy
min:

projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami w trakcie budowy wraz z akceptacj
projektantów;
orygina  dziennika budowy;
obmiar robót (je eli jest wymagany umow ) – zaakceptowany przez Inspektora nadzoru;
opiecz towan  inwentaryzacj  geodezyjn  powykonawcz ;
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty jako ciowe wbudowanych materia ów;
dokumenty potwierdzaj ce legalizacj  wbudowanych urz dze ;
sprawozdania techniczne z prób ruchowych – je eli s  wymagane;
protoko y prób, bada  i sprawdze ;
protoko y odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu – je eli s  wymagane;
rozliczenie z demonta u – je eli jest wymagane umow ;
wykaz wbudowanych urz dze  i przekazywanych instrukcji obs ugi;
protokó  przekazywanych kluczy;

wiadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru.

W przypadku, stwierdzenia przez komisje odbiorow , e roboty pod wzgl dem przygotowania
dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja odbiorowa wyznaczy ponowny
termin tego odbioru. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
wykonane i zg oszone pismem przez Wykonawc  do odbioru w terminie ustalonym przez komisj
odbiorow . Odbiór ostateczny odb dzie si  po zako czeniu okresu gwarancyjnego i polega  b dzie na
ocenie wykonywanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy przej ciu ko cowym i
zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgl dnieniem kryteriów wyszczególnionych w punkcie Odbiór ko cowy lub ostateczny.

4.13 Podstawa p atno ci
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Podstaw  p atno ci jest cena skalkulowana przez Wykonawc  na podstawie za czonych przez Inwestora
do dokumentacji przetargowej przedmiarów robót, projektu budowlanego i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót. Cena b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania
sk adaj ce si  na jej wykonanie okre lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej.
Cena b dzie obejmowa  m. in.:

robocizn  bezpo redni ;
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu;
warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi;
 koszty post powania z istniej cymi instalacjami i mediami to jest naprawy, prze enia,
zabezpieczenia itp.
koszty zwi zane z dostaw  mediów na teren budowy;
koszty zwi zane z ubezpieczeniem budowy;
koszty po rednie, w sk ad, których wchodz : p ace personelu i kierownictwa budowy, personelu
nadzoru, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
koszty dotycz ce oznakowania robót, wydatki dotycz ce BHP, us ugi obce na rzecz budowy,
op aty za dzier awienie placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonywanych robót,
ubezpieczenia i koszty zarz du wykonawcy;
zysk kalkulacyjny zawieraj cy ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych
wyst pi  w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym;
podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami;
inne koszty zwi zane z budow ;

Podstaw  do wystawienia faktury za roboty b dzie stanowi , potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy, Inwestora i Wykonawc , protokó  odbioru robót. Wszystkie kwestie rozliczenia
prac regulowane b  postanowieniami zawartej umowy pomi dzy Inwestorem a Wykonawc .

5. ROBOTY ZIEMNE

5.1Wst p

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych przy
budowie boiska.

5.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

5.3.  Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej   specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w
pkt. 5.1.
Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj   wszystkie   czynno ci   maj ce   na   celu wykonanie
przedmiotu specyfikacji.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie robót ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem.
W zakres tych robót wchodz :

Roboty pomiarowe
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami g sienicowymi
Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
Formowanie i zag szczanie nasypów

5.4. Sprz t.
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Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w
budownictwie ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

Rodzaj sprz tu: dowolny.

5.5. Transport.
Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób
zapewniaj cy unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5.6. Wykonywanie robót.

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi
zgodno  rz dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie
warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Je eli   w   dokumentacji   technicznej    nie   okre lono   inaczej    dopuszcza   si

stosowanie
nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1

w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-krotnej

boko ci wykopu powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie
spadki umo liwiaj ce odp yw wód opadowych

- 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 powania niekorzystnych
czynników.

Nachylenie skarp, powsta ych przy niwelacji terenu nie powinno by   mniejsze ni  1:1.5 – przy
wysoko ci skarpy do 2,0m.

Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów
(1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by  usuni ta bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej

poziomu projektowanego posadowienia nale y porozumie  si  z Inspektorem nadzoru celem
podj cia odpowiednich decyzji.

5.7.   Kontrola jako ci robót.

Badania w czasie robót.
Wykopy
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa :
zgodno  wykonania robót z dokumentacj  prawid owo  wytyczenie robót w terenie przygotowanie
terenu rodzaj i stan gruntu w pod u wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
Wykonanie podk adów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie pod a
materia  u yty na podk ad
grubo  i równomierno  warstw podk adu
sposób i jako  zag szczenia.

5.8. Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

6. BOISKO

8.1.1Nawierzchnia.

 Uk ad warstw:
(od do u)

podsypka piaskowa lub pospó ka - grubo  10 cm,
podbudowa z kli ca bazaltowego 4- 32,5 mm - grubo  15 cm,
piasek gruboziarnisty - grubo  10 cm,
substrat trawnikowy lub grunt urodzajny - grubo  10 cm,
trawa z rolki lub siana.

Dopuszcza si  zastosowanie innych warstw podbudowy, zgodnie z zaleceniami producenta trawy
lub profesjonalnego wykonawcy nawierzchni. Zmiana wymaga akceptacji inwestora.
Linie grubo ci 10 cm, koloru bia ego. Szczegó owe rozmieszczenie linii wg projektu wykonawczego
zatwierdzonego przez Inwestora.

7.1.3 Odwodnienie nawierzchni

Poprzez drena  lub powierzchniowo, profil nawierzchni oraz spadki zgodne z rys. nr A3 w cz ci
rysunkowej. Przewidziano wykonanie nawierzchni przepuszczalnej. Po uzgodnieniu z inwestorem,
poziom wysoko ciowy nawierzchni dopasowa  do istniej cego ukszta towania terenu, celem
minimalizacji zakresu robót ziemnych.

Drena  zaprojektowano jako alternatyw  dla powierzchniowego odwodnienia terenu poprzez
projektowane spadki i nie jest on konieczny do wykonania. Ponadto projektowana nawierzchnia
trawiasta jest przepuszczalna dla wody.

Zaprojektowano cztery rury drenarskie Ø 160/145 mm oraz osiem studni rewizyjnych DN600,
azy A15 przykryte minimum  10 cm warstw  ziemi urodzajnej. Odprowadzenie wód z drenów na teren

dzia ki 407 poprzez rur  PCV Ø200. Wylot rur nale y stabilnie posadowi  i zabezpieczy  przed dost pem
zwierz t. Wykonanie drena u wed ug rysunku nr A4.

7.1.4 Wyposa enie

Metalowe bramki
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Metalowe bramki do pi ki no nej o wym. 7,32x2,44m, montowane na sta e w stopach fundamentowych
z betonu B-20, bramki przeznaczone do stosowania na zewn trz w obiektach u yteczno ci publicznej,
odporne na warunki atmosferyczne. Posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta – dwie bramki,

Pi kochwyty.
Za bramkami nale y ustawi  pi ochwyty o wys. 8,0m i d ugo ci 42,0m. Wype nienie z siatki koloru

zielonego, polipropylenowej, bezw owej, rozmiar oczka 8 x 8 cm grubo  splotu 5mm. S upy stalowe,
kwadratowe o wym. 80x80x4mm, malowane zielon  farb  chlorokauczukowi. Dopuszcza si
zastosowanie na s upy innych profili zamkni tych. Pi kochwyty posadowi  na stopach fundamentowych,
prefabrykowanych z betonu B-20, 1,2m g boko ci, wymiar 35x35cm  (posadowienie zgodnie z
wytycznymi producenta).  Zastosowa  linki stalowe Ø 4 mm, podtrzymuj cych siatk , ruby rzymskie
naci gowe, karabi czyki do mocowania siatki z link  stalow . Dopuszcza si  zastosowanie do
pi kochwytu innego osprz tu, wed ug zastosowanego systemu.

Przed zakupem i monta em wyposa ania zaleca si  uzyska  akceptacj  Inwestora. Za zgod  inwestora
dopuszcza si  zmian  podanych parametrów wyposa enia.

7.2 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wszystkie warstwy nale y zag szcza  oraz profilowa  do za onych spadków nawierzchni
(podane grubo ci warstw po zag szczeniu).

Zaleca si  u enie warstwy gruntu urodzajnego rodzimego, z odk adu.

Trawniki
Nawierzchnie trawnikowe spe niaj  okre lone zadania i powinny by  wytrzyma e na wydeptywanie oraz
na zmiany warunków klimatycznych. Nawierzchnie boisk trawiastych mo na uzyska  przez wysiew
nasion specjalnej mieszanki traw boiskowych. Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem -jest
najbardziej naturalnym sposobem realizacji zadarniania, umo liwia dowolne kszta towanie sk adu
gatunkowego i odmianowego traw, ci le dostosowanych do lokalnych potrzeb. Przygotowanie gleby i
sam siew mo na przeprowadzi  w ten sposób, e wprowadzone nawozy o spowolnionym dzia aniu mog
funkcjonowa  w optymalnych dla nich warunkach.

PIEL GNACJA TRAWNIKÓW
Najwa niejszym zabiegiem w piel gnacji trawników jest koszenie:
-pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko  oko o 10 cm. -
nast pne koszenie powinno si  odbywa  w takich odst pach czasu, aby wysoko  trawy przed
koszeniem nie przekracza a wysoko ci 10-12 cm
-ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno by  wykonane z - miesi cznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski mo na
przyj  pierwsz  po ow  pa dziernika)
-koszenie trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si  odbywa  cz sto i w regularnych
odst pach czasu, przy czym cz sto  koszenia i wysoko  ci cia nale y uzale ni  od gatunku
wysianej trawy.
-chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa  r cznie, rodki chwastobójcze o selektywnym
dzia aniu nale y stosowa  z du  ostro no ci  i dopiero po okresie 6 miesi cy od za enia trawnika.
Trawniki wymagaj  nawo enia mineralnego oko o 3kg NPK na 1 ar w ci gu roku . Mieszanki nawozów
nale y przygotowa  tak , aby trawom zapewni  sk adniki wymagane w poszczególnych porach roku:
wiosn , trawnik wymaga mieszanki z przewag  azotu. Od po owy lata nale y ograniczy  azot,

zwi kszaj c dawki potasu i fosforu ostatnie nawo enie nie powinno zawiera  azotu, lecz tylko fosfor
i potas.

bokie spulchnianie - renowacja murawy trawnika polegaj ca na nak uwaniu trawnika tak, aby ziemia
wraz z muraw  zosta y podrzucone bez uszkodzenia powierzchni trawnika, po zako czeniu pracy
powinno pozosta  ok. 100 otworów/m2, otwory wentylacyjne o g boko ci 23cm, i rednicy min. 15 mm.
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Otwory te ci gaj  nadmiar wód powierzchniowych. Gleba jest uniesiona po zabiegu o ok. lem w
stosunku do gleby przed zabiegiem i jest rozlu niona w ca ej mi szo ci poddanej spulchnieniu.
Drena  pionowy - wycinanie koreczków gleby o rednicy ok. 16 mm na g boko  do 25 cm i usuni ciu
ich z boiska. Powstaje drena  pionowy przewietrzaj cy dar  i odwadniaj cy boisko .Przestrze  powsta a
umo liwia rozwój nowych korzeni traw. Zabieg ten prowadzi do zmiany struktury gleby poprzez
usuni cie gleby niew ciwej (zbyt zwi ej ) i uzupe nienie jej piaskiem. -naci cie wzd ne darni w
odst pach co ok. 3 cm na g boko  2 cm , wykonuje si  siewnikiem rozcinaj cym dar  co 3cm tak aby
pobudzi  dar  do rozkrzewienia i przygotowa  miejsce dla nasion nowych traw, siew wg bny nasion
traw nale y wykona  krzy owo.
Piaskowanie - wysiew czystego , suchego piasku( o granulacji 2 mm) w celu uzupe nienia otworów
powsta ych w wyniku poprzednich zabiegów oraz w celu likwidacji nierówno ci Piasek rozlu nia
struktur  gleby.
Oprysk nawozem ( siarczanem amonu) na powierzchni murawy - w wyniku analizy chemicznej gleby
na boisku, laboratorium stwierdzi o za wysokie pH gleby, aby obni  kwasowo  tego pod a
nale y dokona  oprysku rozpuszczonym nawozem o odczynie kwa nym tzn. siarczanem amonu na
powierzchni ca ej murawy. Wa owanie powierzchni boiska przeprowadza si  wa em g adkim aby
docisn  nasiona traw do gleby, aby zwi kszy  podsi kanie wody do trawnika .

7.3 Sprz t

Roboty mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie. Roboty mo na wykona  przy u yciu
odpowiedniego typu sprz tu. Wykonawca do wykonania koryta i profilowania pod a zastosuje
nast puj cy sprz t:

równiarki lub spycharki uniwersalne z uko nie ustawianym lemieszem; Inspektor mo e dopu ci
wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny;
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt) i wykopów;
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych;
niwelacje mo na tak e wykona  r cznie;

ycie sprz tu zale y od warunków na terenie prowadzenia prac.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.
Sprz t do wykonywania nawierzchni.
Roboty mo na wykona  dowolnym sprz tem i urz dzeniami specjalistycznymi, jednak wykonawca
przyst puj cy do wykonania zieleni powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego
sprz tu:
- wa u kolczatki oraz wa u g adkiego do zak adania trawników,
- Siewnika
- Wertykulatora
- Aeratora

7.4 Transport

Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób
zapewniaj cy unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

7.5 Inne

Dopuszcza si  zmian  geometrii boiska do pi ki no nej oraz jego lokalizacj  w obr bie dzia ki nr 407,
obr b Milików. Dopuszcza si  zmian  poziomu wysoko ciowego celem minimalizacji zakresu robót
ziemnych Zmiany stanow  nieistotne odst pstwo od projektu i nie wymag  dodatkowej zgody
projektanta.
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Wszelkie prace budowlane obj te kontraktem wykonawca zobowi zany jest wykona  zgodnie z
wiedz  techniczn  i obowi zuj cymi przepisami.

12. PRZEPISY ZWI ZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntu.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN- 77/8931-12 Oznaczenia wska nika zag szczania gruntu.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wska nika zag szczenia gruntu.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 7931-3:1999 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw. Metody pobierania próbek.
PN-87/B-01101 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta owych. Roboty ogólnobudowlane (tom
I), Arkady, Warszawa 1989-1990,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, Warszawa 2003,
Karty techniczne i instrukcje producenta zastosowanych materia ów,
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
PN-D96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,


