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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA 

 
ST-O 

 
 
 
1. WST�P-wymagania ogólne  
1.1 Przedmiot specyfikacji ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania techniczne dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z realizacj� zadania 
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Informacje o terenie budowy.  
Tereny, na których znajduj� si� zaplanowane inwestycje poło�one s� :  

89-650 CZERSK,UL.DWORCOWA 8, DZIAŁKA NR 384/16 89-652 Ł�G, UL. 
CHOJNICKA 3, DZIAŁKA NR 109/2  
89-642 RYTEL, DZIAŁKA NR 334/90, 344 i 345  

Istnieje bezpo	redni dojazd 	rodków transportowych oraz mo�liwy jest nieskr�powany dowóz sprz�tu  
i materiałów budowlanych na teren budowy. Poło�enie obiektu w terenie oraz usytuowanie s�siaduj�cych 
budynków i budowli pozwala na wykonanie bez utrudnie� robót wyszczególnionych w specyfikacji. 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.  
Na terenie przynale�nym do przewidywanego obszaru boisk, istniej� warunki na zorganizowanie i 
przygotowanie składu materiałów budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.  
Nie wyst�puj� trudno	ci z dost�pem do wody i sieci elektrycznej. 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1  
1.3 Zakres robót obj�tych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych 
specyfikacjami technicznymi ST i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST. 
1.3.1 Nazwa zadania obj�tego specyfikacj�: 
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1.3.2 Zakres robót obj�tych specyfikacjami.  
Przedmiotem specyfikacji ogólnych ST i specyfikacji szczegółowych (SST) s� szczegółowe wymagania 
techniczne dotycz�ce wykonania i odbioru robót w zakresie budowy: 
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Przygotowanie terenu 
Nawierzchnie z trawy sztucznej 
Monta� wyposa�enia boisk  
Szczegółowy zakres robót został okre	lony w przedmiarze robót. 
1.3.3 Nazwy i kody robót według Wspólnego Słownika Zamówie�.  
Roboty obj�te specyfikacjami sklasyfikowano w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie� nast�puj�co: 
Obiekty rekreacyjne kod CPV 45212140-9  
1.4 Okre	lenia podstawowe 
Ilekro
 w ST jest mowa o :  
·  obiekcie budowlanym -nale�y przez to rozumie
: 
budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi,   
budowl� stanowi�c� cało	
 techniczno- u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, obiekt 
małej architektury   
·  budowie - nale�y przez to rozumie
 wykonanie obiektu budowlanego w okre	lonym miejscu a tak�e 
odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego,   
·  robotach budowlanych -nale�y przez to rozumie
 budow� a tak�e prace polegaj�ce na   
przebudowie, monta�u , remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 



 
·  terenie budowy (placu budowy) - nale�y przez to rozumie
 przestrze�, w której prowadzone s� 
roboty budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy,   
·  dokumentacji budowy - nale�y przez to rozumie
 pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz�	ciowych i ko�cowych, w mar� potrzeby rysunki 
i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��ki obmiarów,   
·  dokumentacji powykonawczej- nale�y przez to rozumie
 dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi   
·  dzienniku budowy - nale�y przez to rozumie
 dziennik wydany przez wła	ciwy organ zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zarz�dze� i okoliczno	ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót.   
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót   
1.5.1Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	
 ich wykonania oraz za zgodno	
 z dokumentacj� 
projektow� , ST, SST, przedmiarem robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.   
1.5.2 Organizacja robót, przekazanie placu (terenu) budowy.   
Zamawiaj�cy wymaga od wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robót w sposób: 
nie powoduj�cy utrudnie� w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach   
przyległych do placu budowy, nie powoduj�cy zanieczyszczenia terenu przyległego do placu 
budowy oraz dróg publicznych. Termin i sposób przekazania placu budowy zostan� okre	lone w 
umowie dotycz�cej wykonania zamówienia publicznego (robót budowlanych).   
1.5.3 Dokumentacja projektowa   
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana w terminie i w sposób okre	lony w umowie dotycz�cej 
wykonania zamówienia publicznego (robót budowlanych).   
1.5.4 Zabezpieczenie interesów zamawiaj�cego i osób trzecich.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrz�dzone swoimi działaniami na obiektach i terenach publicznych, 
na obiektach i terenach nale��cych do zamawiaj�cego oraz osób prywatnych. Wykonawca ma obowi�zek 
zorganizowa
 i prowadzi
 prace w sposób zapewniaj�cy ochron� własno	ci publicznej i prywatnej.   
1.5.5 Zabezpieczenie placu budowy   
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy 
a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaj�   
odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e s� wł�czone w cen� umown�. 
Ogrodzenie placu budowy.  
Nale�y ogrodzi
 teren przynale�ny do przewidywanego obszaru placu budowy poniewa� nie jest 
zabezpieczony ogrodzeniem.  
1.5.6 Ochrona 	rodowiska.  
W zakresie robót nie przewiduje si� prac uci��liwych oraz szkodliwych dla 	rodowiska. 
1.5.7 Warunki bezpiecze�stwa pracy i ochrony przeciwpo�arowej na budowie.  
Wykonawca powinien prowadzi
 roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca powinien zachowa
 szczególne 	rodki ostro�no	ci i wykona
 staranne zabezpieczenie placu 
budowy, poniewa� roboty b�d� wykonywane w czasie, kiedy Zamawiaj�cy b�dzie prowadził w swoich 
obiektach normaln� działalno	
 a drogi publiczne nie zostan� wył�czone z ruchu . 
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót od 
daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.9 Dokumentacja budowy.  
Dokumentacja budowy powinna by
 zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.  
Wykonawca jest zobowi�zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym i udost�pniania jej do wgl�du przedstawicielom uprawnionych organów. 
2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne dotycz�ce wła	ciwo	ci materiałów i wyrobów budowlanych oraz niezb�dne 
wymagania zwi�zane z kontrol� jako	ci.  
2.1 Wymagania ogólne dotycz�ce wła	ciwo	ci materiałów wyrobów budowlanych.  
Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� musz� spełnia
 
wymogi odno	nych przepisów, by
 dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełnia
 wymogi 
okre	lone w specyfikacjach technicznych. 
2.2 Wymagania ogólne dotycz�ce przechowywania, składowania materiałów i wyrobów.  
Wykonawca zapewni wła	ciwe: przechowywanie i składowanie materiałów oraz wyrobów w ka�dej fazie 
wykonywania robót zgodne z odno	nymi przepisami, wymaganiami norm i wymaganiami oraz zaleceniami 
producentów a na ka�de ��danie inspektora nadzoru inwestorskiego umo�liwi ich sprawdzenie. 
2.3 Kontrola jako	ci.  
2.3.1 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Wykonawca jest zobowi�zany posiada
 na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�c� wbudowanych i 
składowanych materiałów oraz wyrobów.  
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 



 
przewidywanym u�yciu materiałów oraz wyrobów budowlanych, a tak�e o sposobie i terminie przekazania 
dokumentów potwierdzaj�cych wła	ciwo	ci i jako	
 stosowanych materiałów i wyrobów: Certyfikatów, 
Aprobat Technicznych, Deklaracji Zgodno	ci z Polskimi Normami i Aprobatami Technicznymi. 
Wykonawca jest zobowi�zany na ka�de ��danie inspektora nadzoru umo�liwi
 sprawdzenie: jako	ci, stanu 
technicznego oraz dokumentów okre	laj�cych wła	ciwo	ci i jako	
 wbudowanych i składowanych 
materiałów i wyrobów. 
2.3.2 Materiały i wyroby nie odpowiadaj�ce wymaganiom.  
Materiały i wyroby dostarczone na budow� przez wykonawc�, które nie uzyskaj� akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powinny by
 niezwłocznie usuni�te z placu budowy.  
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów..  
Ewentualne wariantowe zastosowanie materiałów i wyrobów mo�e nast�pi
 w jedynie w uzasadnionych 
przypadkach po dokonaniu przez strony bior�ce udział w procesie inwestycyjnym (zamawiaj�cy, projektant, 
inspektor nadzoru, wykonawca) odpowiednich uzgodnie�.  
3. SPRZ�T  
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu.  
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jako	
 wykonywanych robót i 	rodowisko oraz który spełnia
 b�dzie wymagania przepisów dotycz�cych 
zachowania bezpiecze�stwa na budowie. Sprz�t u�ywany do wykonywania robót powinien  
by
 zgodny z ofert� wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
sprz�tu nie gwarantuj�cego zachowania warunków umowy, maj�cego negatywny wpływ na jako	
 i  
bezpiecze�stwo wykonywanych robót i konstrukcji, sprz�t ten nie zostanie dopuszczony do robót i 
usuni�ty z budowy przez wykonawc� na ��danie inspektora nadzoru .  
4. TRANSPORT  
Wymagania ogólne dotycz�ce 	rodków transportu.  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania tylko takich 	rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 
na stan i jako	
 przewo�onych materiałów i wyrobów. Wykonawca b�dzie na bie��co usuwa
, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy. Wykonawca na własny koszt usunie wszelkie szkody spowodowane stosowaniem 	rodków 
transportu w zwi�zku z wykonaniem zadania na całym obszarze swojego działania.  
Stosowane przez wykonawc� 	rodki transportowe musz� spełnia
 wymagania przepisów ruchu 
drogowego.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót: zgodnie umow�, za ich zgodno	
 z projektem 
budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest tak�e 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów a tak�e zgodnie z poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.  
6.1 Zasady kontroli jako	ci robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót, jako	
 materiałów i wyrobów budowlanych. 
Wykonawca b�dzie prowadził pomiary, kontrole i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót 
budowlanych z cz�stotliwo	ci� gwarantuj�c�, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, z wytycznymi i instrukcjami producentów 
materiałów i wyrobów a tak�e zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca jest zobowi�zany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i bada� 
inspektora nadzoru.  
6.2 Pomiary i badania.  
Wszystkie pomiary i badania b�d� prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmuj� jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
mo�na stosowa
 wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru .  
Inspektor nadzoru jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli w przeprowadzanych przez wykonawc� 
pomiarach i badaniach.  
6.3 Pomiary i badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Inspektor nadzoru jest uprawniony prowadzenia pomiarów i bada� materiałów, wyrobów oraz robót 
budowlanych a wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia wszelkiej pomocy umo�liwiaj�cej ich 
przeprowadzenie. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotycz�ce przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót b�dzie okre	la
 faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj� projektow� i 
specyfikacjami technicznymi w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. 
7.2 Obmiar robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z 



 
inspektorem nadzoru inwestorskiego.. 
7.3 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy.  
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez wykonawc� na ��danie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
7.4 Czas przeprowadzania pomiarów.  
Obmiar nale�y przeprowadza
 przed cz�	ciowym i ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 
zanikaj�cych nale�y przeprowadza
 w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegaj�cych zakryciu 
przeprowadza si� przed ich zakryciem.  
7.5 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiaru. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilo	ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST nie zwalnia wykonawcy od obowi�zku 
uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione według ustale� inspektora nadzoru na  
pi	mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto	ci� wymagan� w czasie okre	lonym w 
umowie.  
7.6 Zasady okre	lania ilo	ci robót, materiałów i wyrobów budowlanych.  
Zasady okre	lania ilo	ci robót podane s� w odpowiednich SST i KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru zostały okre	lone i powinny by
 zgodne z jednostkami okre	lonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót.  
Długo	ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami b�d� mierzone wzdłu� linii osiowej i podawane w [ m]. 
Je�eli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagaj� inaczej, obj�to	ci b�d� wyliczane w [m3], 
powierzchnie w [m2].  
Ilo	ci, które maj� by
 obmierzone wagowo, b�d� okre	lane w kilogramach lub tonach. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Rodzaje odbiorów.  
Wykonywane lub wykonane roboty b�d� podlega
 nast�puj�cym etapom odbioru, dokonywanych przez 
inspektora nadzoru, komisj� powołan� przez zamawiaj�cego w obecno	ci i przy udziale wykonawcy: a) 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.  
Do podstawowych obowi�zków wykonawcy nale�y zgłaszanie zamawiaj�cemu do odbioru roboty ulegaj�ce 
zakryciu lub roboty zanikaj�ce. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany przez 
inspektora nadzoru w obecno	ci wykonawcy w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Gotowo	
 danej cz�	ci robót zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia.  
b) Odbiór cz�	ciowy robót.  
Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzenia cz�	ciowych odbiorów zostan� ustalone warunkami okre	lonymi w 
umowie na wykonanie zamówienia publicznego (robót budowlanych). Odbiór cz�	ciowy dokonuje si� według 
zasad jak przy odbiorze ko�cowym. 
c) Odbiór ko�cowy robót.  
Odbiór ko�cowy robót zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie na wykonanie 
zamówienia publicznego (robót budowlanych).  
W niniejszej specyfikacji podaje si� główne czynno	ci, które w zwi�zku z odbiorem ko�cowym nale�� do 
wykonawcy:  
·  Zawiadomienie wpisem w dzienniku budowy oraz w pi	mie dostarczonym zamawiaj�cemu o 
zako�czeniu robót i gotowo	ci robót do odbioru.  
·  Przygotowanie i dostarczenie zamawiaj�cemu kompletnej dokumentacji budowy:   
- dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami,   
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,   
- dziennika budowy z o	wiadczeniem kierownika budowy o zako�czeniu robót i uporz�dkowaniu placu 
budowy,   
- dokumentów potwierdzaj�cych wła	ciwo	ci i jako	
 wbudowanych materiałów,   
- dokumentów z wynikami pomiarów, bada� i sprawdze�.   
8.2 Uczestniczenie w pracach komisji odbieraj�cej roboty w trybie okre	lonym umow�.   
8.3 Poszczególne roboty i obiekty budowlane powinny by
 odebrane, je�eli wszystkie wyniki kontroli, bada� i 
pomiarów s� pozytywne i dostarczone przez wykonawc� dokumenty s� kompletne, prawidłowe   
i pozytywne pod wzgl�dem merytorycznym. Je�eli chocia�by jeden wynik był negatywny robota lub obiekt nie 
powinny zosta
 odebrane.   
9. PODSTAWA PŁATNO�CI   
Rozliczenie robót mo�e by
 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich ko�cowym 
odbiorze lub etapami okre	lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz�	ciowych robót.   
Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�pi po dokonaniu odbioru 
ko�cowego.  
Podstaw� rozliczenia i płatno	ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto	
 robót obliczona   
na podstawie :  
okre	lonych w umowie jest cen jednostkowych skalkulowany przez wykonawc� za jednostk� obmiarow� 



 
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu ofertowego i ilo	ci robót potwierdzonych przez zamawiaj�cego.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno	ci jest warto	
 (kwota) za wykonany okre	lony zakres robót 
podana przez wykonawc� w ofercie i przyj�ta przez zamawiaj�cego w umowie.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia
 wszystkie 
czynno	ci wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre	lone dla tej roboty w SST, dokumentacji 
projektowej, KNR-ach i KNNR-ach. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�dzie obejmowa
;  
·  Robocizn� bezpo	redni� wraz z narzutami   
·  Warto	
 zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy  
·  Warto	
 pracy sprz�tu wraz z narzutami  
·  Koszty po	rednie i zysk kalkulacyjny   
·  Podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, bez VAT   
10. Dokumenty odniesienia.  
10.1 Dokumentacja projektowa.   
10.2 Akty prawne.   
·  Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie� publicznych - (Dz.U. Nr 19, poz. 177)   
·  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z 
pó�n. zm.).   
·  Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych - (Dz.U. Nr 92, poz. 881)   
·  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej - (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 
1229)   
·  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 	rodowiska - (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pó�. Zm.)   
·  Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26.09.1997r. -w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy - (Dz.U. Nr 169, poz. 1650.)   
·  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.-w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych- (Dz.U. Nr 47, poz. 401.  
·  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r.-w sprawie systemów oceny zgodno	ci   
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem CE- (Dz.U. Nr 209, poz. 1779.)  
·  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.-w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - (Dz.U. Nr 198, poz. 
2041   
10.3 Inne   
·  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych (tom I, II,III, IV, IV) Arkady 
Warszawa 1989-1990   
·  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –monta�owych Instytut Techniki Budowlanej 
Warszawa 2003 
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Najwa�niejsze oznaczenia i skróty: ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
1. WST�P  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót ziemnych w zakresie zadania: 
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1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót obj�tych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmuj� roboty 
zawarte w przedmiarze robót :  
Roboty ziemne:  
usuni�cie warstwy asfaltu na granicy opracowania za pomoc� pił do betonu, r�cznie  
koryta o gł�boko	ci 30cm wykonywane na całej szeroko	ci jezdni lub chodników przy u�yciu spycharki i walca 
statycznego w gruntach kat I-IV 
wykopy wykonywane spycharkami g�sienicowymi w gruncie kat. IV  
roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi w gruntach kat I-II z transportem urobku na odl 5km. 
samowyładowczymi 
1.4. Okre	lenia podstawowe  
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło�ony w obr�bie obiektu 
kubaturowego.  
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi�zanych z tym obiektem. 
Stosowane okre	lenia podstawowe s� zgodne Polskimi Normami i obowi�zuj�cymi przepisami  
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	
 ich wykonania oraz za ich zgodno	
 z dokumentacj� 
projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w cz�	ci ST-O 
2.1.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót s�:  
grunt wydobyty z wykopu na odkładzie na obsypanie fundamentów 
ziemia urodzajna (humus) 
2.1.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do  
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako	
 i wła	ciwo	
 do robót i były 
dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawc�. 



 
3. SPRZ�T  
3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-O  
Roboty mo�na wykona
 przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST-O   
4.2 Transport urobku   
Do przewozu wszystkich materiałów sypkich i zbrylonych (ziemia, kruszywo, asfalt) stosowane b�d� 
samochody samowyładowcze.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O  
Wykonawca ponosi odpowiedzialno	
 za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko	ci wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre	lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na pi	mie przez Inspektora nadzoru. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du  
spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, je	li wymaga
 tego 
b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko	ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno	ci za ich dokładno	
.  
5.2. Dokładno	
 wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj�ce pó�niejszemu zasypaniu nale�y 
wyznaczy
 przed przyst�pieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno by
 wykonane z dokładno	ci� do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania.  
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by
 wi�ksze ni� +/– 10 cm. 
Ró�nice w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekroczy
 +1 cm i – 3 cm. 
Szeroko	
 wykopu nie mo�e ró�ni
 si� od szeroko	ci projektowanej o wi�cej ni� +/– 10 cm, a kraw�dzie 
wykopu nie powinny mie
 wyra�nych załama� w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno ró�ni
 si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego warto	ci wyra�onej 
tangensem k�ta. Maksymalna gł�boko	
 nierówno	ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza
 10 cm 
przy pomiarze łat� 3-metrow�. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych  
Niezale�nie od budowy urz�dze�, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych w dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, wykona
 urz�dzenia, które 
zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczy
 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawa
 w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie.  
Je�eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatno	
, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj�cego za te czynno	ci, jak równie� za 
dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych musi by
 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jako	ci robót podano w ST-0  
Poszczególne etapy robót powinny by
 odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno	ci z wymaganiami specyfikacji 
okre	lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj� projektow�.  
Szczególn� uwag� nale�y zwróci
 na:  
·  wła	ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych,   
·  wła	ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 
Badania do odbioru wykopu fundamentowego Szeroko	
 
wykopu ziemnego   
Szeroko	
 wykopu ziemnego nie Morse ró�ni
 si� od szeroko	ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm. 
Rz�dne wykopu ziemnego   
Rz�dne wykopu ziemnego nie mog� ró�ni
 si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni� –3 cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp   
Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni
 si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% warto	ci 
pochylenia wyra�onego tangensem k�ta.  
Równo	
 dna wykopu  
Nierówno	ci powierzchni dna wykopu mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza
 3 cm. 



 
Równo	
 skarp nierówno	ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza
 ± 10 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O   
7.2 Jednostki obmiarowe poszczególnych robót podano w przedmiarze robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1 Ogólne zasady odbioru podano w ST-O 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI   
9.1 Ogólne zasady płatno	ci podano w ST-O   
9.2 Zwi�kszenie odległo	ci transportu ponad warto	ci zatwierdzone nie mo�e by
 podstaw� roszcze� 
Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo	ci nie zostały wcze	niej 
zaakceptowane na pi	mie przez Inspektora nadzoru.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-O   
10.2 Normy   
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre	lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. BN-
77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu.   
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
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ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 
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SPIS CZ�STKOWYCH SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
Symbol. Opis specyfikacji i nr spec  
SST-02.01 WYZNACZENIE POŁO�ENIA I PUNKTÓW WYSOKO�CIOWYCH PLACÓW 
SST-02.02 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG�SZCZENIEM PODŁO�A 
SST-02.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ŁAMANEGO - TŁUCZNIA 
SST-02.04 WARSTWY WYRÓWNUJACE I ODS�CZAJ�CE  
SST-02.05 NAWIERZCHNIE SZTUCZNE BOISK 
 
OKRE�LENIA PODSTAWOWE  
U�yte w SST wymienione poni�ej okre	lenia nale�y rozumie
 w ka�dym przypadku nast�puj�co:  
·  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia.   
·  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni.   
·  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne 
do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako	ci materiałów oraz robót.   
·  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu na 
podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu.   
·  Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno	ci podbudowy lub profilu   
istniej�cej nawierzchni.  
·  Podbudowa - dolna cz�	
 nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. Podbudowa 
mo�e składa
 si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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SST-02.01  
WYZNACZENIE POŁO�ENIA I PUNKTÓW WYSOKO�CIOWYCH BOISK 

 
1. WST�P  
W zakres robót pomiarowych, zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko	ciowych wchodz�: 
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko	ciowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysoko	ciowych,  
wyznaczenie przekrojów poprzecznych, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
2. MATERIAŁY  
Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa
 pale drewniane z gwo�dziem lub pr�tem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długo	ci około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granic� 
robót ziemnych, w s�siedztwie punktów załamania trasy, powinny mie
 	rednic� od 0,15 do  
0,20 m i długo	
 od 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa
 paliki drewniane 	rednicy od 0,05 do 0,08 m i długo	ci 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce stalowe 	rednicy 5 mm i długo	ci od 
0,04 do 0,05 m.  
„�wiadki” powinny mie
 długo	
 około 0,50 m i przekrój prostok�tny. 
3. SPRZ�T  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko	ciowych nale�y stosowa
 nast�puj�cy sprz�t: 
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, ta	my stalowe, szpilki.  
Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko	ciowych powinien gwarantowa
 
uzyskanie wymaganej dokładno	ci pomiaru  
4. TRANSPORT  
Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi
 dowolnymi 	rodkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Prace pomiarowe powinny by
 wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�
 od Zamawiaj�cego dane zawieraj�ce 
lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów.  
W oparciu pomiary istniej�cych chodników i jezdni, Wykonawca powinien przeprowadzi
 obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny by
 wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by
 zmieniane przed podj�ciem odpowiedniej decyzji przez 
Zamawiaj�cego.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po	rednie osi trasy musz� by
 zaopatrzone w 
oznaczenia okre	laj�ce w sposób wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk� i poło�enie tych punktów. Forma 
i wzór tych oznacze� powinny by
 zaakceptowane przez Zamawiaj�cego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze� w czasie 
trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego zostan� zniszczone przez 
Wykonawc� 	wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na koszt Wykonawcy.  
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale�� do obowi�zków 
Wykonawcy.  
Repery robocze powinny by
 wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wyra�ne i jednoznaczne 
okre	lenie nazwy reperu i jego rz�dnej.  
5.4. Odtworzenie granic placu  
Do utrwalenia osi granic placu w terenie nale�y u�y
 materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usuni�cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast�pi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic� robót.  
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi chodników, kraw��ników, 
obrze�y (okre	lenie granicy robót), odpowiadaj�ce istniej�cej sytuacji, w miejscach wymagaj�cych 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
Zamawiaj�cego.  
Do wyznaczania granicy robót nale�y stosowa
 dobrze widoczne paliki. Odległo	
 mi�dzy palikami lub 
wiechami nale�y dostosowa
 do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo	
 ta co 
najmniej powinna odpowiada
 odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych.  
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�liwia
 wykonanie chodników o kształcie zgodnym 



 
istniej�cymi jezdniami i obiektami budowlanymi. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
Kontrol� jako	ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko	ciowych nale�y 
prowadzi
 według ogólnych zasad okre	lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Zamawiaj�cemu. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci podano w ST-O 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST-O   
10.2 Inne   
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz�d Geodezji i Kartografii, 
Warszawa  
1979.  
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. Instrukcja 
techniczna G-2. Wysoko	ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. Instrukcja 
techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko	ciowe, GUGiK 1979. Wytyczne 
techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 19 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

 
TECHNICZNA SST. 02.02.  

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG�SZCZANIEM 
PODŁO�A 

 
 
 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zag�szczaniem podło�a gruntowego pod 
boiska  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  
1.3. Zakres robót obj�tych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem :  
- koryta  i wywiezieniem nadmiaru ziemi  
- profilowanie i zag�szczanie podło�a pod nawierzchnie boisk  

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

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. materiały 
 

Nie wyst�puj�. 
 
3. sprz�t 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 
 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania koryta i profilowania podło�a powinien wykaza
 si� 
mo�liwo	ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:  
równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  uko	nie  ustawianym  lemieszem;  In�ynier  mo�e  dopu	ci
   
wykonanie koryta i profilowanie podło�a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny,  

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w�skich koryt), 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.   

Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa
 niekorzystnego wpływu na wła	ciwo	ci gruntu podło�a. 
 
4. transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Wywóz ziemi na odległo	
 ustalona przez Inwestora 
 
 
5. wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
 

Wykonawca powinien przyst�pi
 do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia podło�a 
bezpo	rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze	niejsze 
przyst�pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczania podło�a, jest mo�liwe wył�cznie za zgod� 
In�yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa
 si� 



 
ruch budowlany, niezwi�zany bezpo	rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 
 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by
 wcze	niej 
przygotowane.  

Paliki lub szpilki nale�y ustawia
 w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In�yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia
 naci�gni�cie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 metrów.  

Rodzaj sprz�tu, a w szczególno	ci jego moc nale�y dostosowa
 do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone s� roboty i do trudno	ci jego odspojenia.  

Koryto mo�na wykonywa
 r�cznie, gdy jego szeroko	
 nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi by
 zaakceptowany przez 
In�yniera.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by
 wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
In�yniera.  

Profilowanie i zag�szczenie podło�a nale�y wykona
 zgodnie z zasadami okre	lonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zag�szczanie podło�a 
 

Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by
 oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze�. 
 

Po  oczyszczeniu  powierzchni  podło�a  nale�y  sprawdzi
,  czy  istniej�ce  rz�dne  terenu  umo�liwiaj�  
uzyskanie po  profilowaniu  zaprojektowanych rz�dnych podło�a.  Zaleca  si�,  aby  rz�dne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne podło�a.   

Je�eli  powy�szy warunek   nie jest spełniony  i wyst�puj� zani�enia  poziomu w  podło�u
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni
 podło�e na gł�boko	
 zaakceptowan�  
przez  In�yniera,  dowie�
 dodatkowy grunt  spełniaj�cy wymagania  obowi�zuj�ce  dla górnej strefy 
korpusu, w ilo	ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko	ciowych i zag�	ci
 warstw� do 
uzyskania warto	ci wska�nika zag�szczenia, okre	lonych w tablicy 1.  

Do profilowania podło�a nale�y stosowa
 równiarki. �ci�ty grunt powinien by
 wykorzystany w  
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera.   

Bezpo	rednio po  profilowaniu  podło�a  nale�y  przyst�pi
 do  jego zag�szczania.  Zag�szczanie
podło�a nale�y kontynuowa
 do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia przyj�tego zgodnie z BN-77/8931- 
12 [5].    

W  przypadku, gdy  gruboziarnisty  materiał  tworz�cy podło�e  uniemo�liwia  przeprowadzenie
badania  zag�szczenia, kontrol� zag�szczenia  nale�y  oprze
 na metodzie obci��e� płytowych.  Nale�y 
okre	li
 pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło�a według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza
 2,2.  

Wilgotno	
 gruntu podło�a podczas zag�szczania powinna by
 równa wilgotno	ci optymalnej z tolerancj� 
od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 
 

Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by
 utrzymywane w dobrym stanie. Je�eli 
po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi przerwa  

w robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on  
zabezpieczy
 podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło�enie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In�yniera.  

Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania  
kolejnej warstwy mo�na przyst�pi
 dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po  osuszeniu  podło�a  In�ynier  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci wykonanie  niezb�dnych
napraw.  Je�eli  zawilgocenie  nast�piło  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  to napraw� wykona  on  na
własny koszt.  
 
6. kontrola jako�ci robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako	ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów 
 

Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia koryta i 
wyprofilowanego podło�a podaje tablica 2. 



 
Tablica 2.    Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podło�a  

Lp. Wyszczególnienie bada� Minimalna cz�stotliwo	
 
 

i pomiarów bada� i pomiarów 
 

 
 

     

1 Szeroko	
 koryta  10 razy na 1 km 
 

     

2 Równo	
 podłu�na  co 20 m na ka�dym pasie ruchu 
 

   
 

3 Równo	
 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 dróg ekspresowych, co 100 m dla  

   
 

   pozostałych dróg 
 

    

6 
Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla 

 

*)  autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla  

    

   pozostałych dróg 
 

   
 

7 Zag�szczenie, wilgotno	
 w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
 

gruntu podło�a 
 

rzadziej ni� raz na 600 m
2

 
 

  
  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y 
wykona
 w punktach głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szeroko	
 koryta (profilowanego podło�a)  

Szeroko	
 koryta i profilowanego podło�a nie mo�e ró�ni
 si� od szeroko	ci projektowanej o 
wi�cej ni� +10 cm i -5 cm.  
6.2.3. Równo	
 koryta (profilowanego podło�a)  

Nierówno	ci podłu�ne koryta i profilowanego podło�a nale�y mierzy
 4-metrow� łat� zgodnie z 
norm� BN-68/8931-04 [4].  

Nierówno	ci poprzeczne nale�y mierzy
 4-metrow� łat�. 
Nierówno	ci nie mog� przekracza
 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło�a powinny by
 zgodne z dokumentacj� 

projektow� z tolerancj� 0,5%. 
6.2.5. Rz�dne wysoko	ciowe  

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko	ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło�a i rz�dnymi 
projektowanymi nie powinny przekracza
 +1 cm, -2 cm.  
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  

O	 w planie nie mo�e by
 przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� 3 cm 6.2.7. 
Zag�szczenie koryta (profilowanego podło�a)  

Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a okre	lony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien by
 mniejszy od podanego w tablicy 1.  

Je	li jako kryterium dobrego zag�szczenia stosuje si� porównanie warto	ci modułów odkształcenia, to 
warto	
 stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre	lonych zgodnie z norm� BN-64/8931-02 
[3] nie powinna by
 wi�ksza od 2,2.  

Wilgotno	
 w czasie zag�szczania nale�y bada
 według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno	
 gruntu podło�a 
powinna by
 równa wilgotno	ci optymalnej z tolerancj� od -20% do + 10%. 
 

6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podło�a) Wszystkie 
 

powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre	lonych w 
punkcie 6.2 powinny by
 naprawione przez spulchnienie do gł�boko	ci co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m
2

  (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 



 
8. odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. podstawa płatno�ci 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci 
 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2

 koryta obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na 	rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
profilowanie dna koryta lub podło�a,  
zag�szczenie,  
utrzymanie koryta lub podło�a,  
przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
10. przepisy zwi�zane 
 
Normy 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu   
2. PN-/B-06714-17    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno	ci   
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni   

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�  
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo	ci nawierzchni planografem i   

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



 
OGÓLNA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA OST-02.03.00 

 
PODBUDOWA Z KRUSZYW.  

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot OST 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych OST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuj� OST:  
02.03 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
02.04 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  
 Podbudow� z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wykonuje si�,  zgodnie  z  ustaleniami
podanymi  w  dokumentacji  projektowej,  jako  podbudow� pomocnicz� i podbudow� zasadnicz� wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].  
1.4. Okre	lenia podstawowe  
 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�szczeniu w 
optymalnej wilgotno	ci kruszywa o wła	ciwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.2. Pozostałe okre	lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  
z    definicjami   podanymi   w   OST   „Wymagania   ogólne”   pkt   1.4 oraz   w   OST   dotycz�cych 
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:  
02.03 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
02.04 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w 
OST dotycz�cych poszczególnych rodzajów podbudów:  
02.03 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
02.04 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 



 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre	lona według PN-B-06714-15 [3] powinna le�e
 mi�dzy krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod� 

stabilizacji mechanicznej  
1-2 kruszywo na podbudow� zasadnicz� (górn� warstw�) lub podbudow� jednowarstwow� 
1-3 kruszywo na podbudow� pomocnicz� (doln� warstw�) 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by
 ci�gła i nie mo�e przebiega
 od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s�siednich sitach. Wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa 
nie mo�e przekracza
 2/3 grubo	ci warstwy układanej jednorazowo. 



 
2.3.2. Wła	ciwo	ci kruszywa  

Kruszywa powinny spełnia
 wymagania okre	lone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. 
 
               Wymagania        

 

 
Lp. 

  
Wyszczególnienie 

  Kruszywa  Kruszywa  
�u�el    

 

     naturalne  łamane   Badania  
 

             

                   

    wła	ciwo	ci        Podbudowa      według  
 

           zasad- pomoc - zasad- pomoc - zasad- pomoc -    
 

           nicza  nicza  nicza  nicza  nicza  nicza    
 

1 Zawarto	
 ziarn mniejszych od 2  od 2  od 2  od 2  od 2  od 2  PN-B-06714  
 

  ni� 0,075 mm, % (m/m)   do 10  do 12  do 10  do 12  do 10  do 12 -15 [3]  
 

2 Zawarto	
 nadziarna, %   5 10 5 10 5 10  PN-B-06714  
 

  (m/m), nie wi�cej ni�    -15 [3]  
 

                 
 

3 Zawarto	
    ziarn 35 45 35 40 - -  PN-B-06714  
 

  nieforemnych      -16 [4]  
 

                   
 

  %(m/m), nie wi�cej ni�                 
 

4 Zawarto	
 zanieczyszcze�             PN-B-04481 [1]  
 

  organicznych, %(m/m), nie  1 1 1 1 1 1  
 

      
 

  wi�cej ni�                     
 

5 Wska�nik piaskowy po od 30  od 30  od 30  od 30 
- - 

 BN-64/8931  
 

  pi�cio-krotnym zag�szczeniu  do 70  do 70  do 70  do 70 -01 [26]  
 

  metod� I  lub  II  wg  PN-B-          
 

                 
 

  04481, %                     
 

6 �cieralno	
 w  b�bnie  Los                
 

  Angeles                     
 

  a)  	cieralno	
 całkowita  po  35 45 35 50 40 50  PN-B-06714  
 

  pełnej  liczbie obrotów, nie            -42 [12]  
 

  wi�cej ni�       30 40 30 35 30 35    
 

  b) 	cieralno	
 cz�	ciowa po                
 

  1/5 pełnej liczby obrotów,               
 

  nie wi�cej ni�                    
 

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

 

  wi�cej ni�       -18 [6]  
 

                    
 

8 Mrozoodporno	
, ubytek               PN-B-06714  
 

  masy po 25 cyklach zamra�a-  5 10 5 10 5 10 -19 [7]  
 

  nia, %(m/m), nie wi�cej ni�                
 

9 Rozpad krzemianowy i �ela-              PN-B-06714  
 

              -37 [10]  
 

  zawy ł�cznie, % (m/m), nie  - - - - 1 3  
 

      
 

   

wi�cej ni� 
                  

PN-B-06714 
  

                      
 

                       -39 [11]  
 

                    

 10  Zawarto	
 zwi�zków  siarki             PN-B-06714  
 

   

w przeliczeniu na SO3, 1  

1  

1  

1  

2  

4    

         -28 [9]  
 

   

%(m/m), nie wi�cej ni�                
 

                   
 

 11  Wska�nik no	no	ci                 
 

     wno	 mieszanki               
 

   kruszywa, %, nie mniejszy 80  60  80  60  80  60  PN-S-06102  
 

   

ni�:              

[21]   

          
120 

 
- 

 
120 

 
- 

 
120 

 
- 

  
 

   a) przy zag�szczeniu IS         
 

                 
 

                         
 

   1,00                      
 

                          

 
 

2.3.3. Materiał na warstw� ods�czaj�c� 
 

Na warstw� ods�czaj�c� stosuje si�:  
�wir i mieszank� wg PN-B-11111 [14], 
piasek wg PN-B-11113 [16].  



 
2.3.4. Materiał na warstw� odcinaj�c� 

 
Na warstw� odcinaj�c� stosuje si�:  

piasek wg PN-B-11113 [16], 
miał wg PN-B-11112 [15],   

geowłóknin� o masie powierzchniowej powy�ej 200 g/m wg aprobaty technicznej.  
 
2.3.5. Materiały do ulepszania wła	ciwo	ci kruszyw Do 

ulepszania wła	ciwo	ci kruszyw stosuje si�: 
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
wapno wg PN-B-30020 [19],   

popioły lotne wg PN-S-96035 [23],   
�u�el granulowany wg PN-B-23006 [18].   

Dopuszcza si� stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz�dnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez In�yniera.  

Rodzaj i ilo	
 dodatku ulepszaj�cego nale�y przyjmowa
 zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
2.3.6. Woda 

 
Nale�y stosowa
 wod� wg PN-B-32250 [20]. 

 
3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 
 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykaza
 si� mo�liwo	ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:  
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa�onych w urz�dzenia dozuj�ce wod�. Mieszarki powinny 
zapewni
 wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno	ci optymalnej,   
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,   

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W miejscach trudno 
dost�pnych powinny by
 stosowane zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
 

Kruszywa mo�na przewozi
 dowolnymi 	rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i  

zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywa
 si� zgodnie z BN-88/6731-08 [24].  
Transport pozostałych materiałów powinien odbywa
 si� zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 



 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło�a 
 

Podło�e pod podbudow� powinno spełnia
 wymagania okre	lone w OST 02.02 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zag�szczeniem podło�a” i OST 02.01 „Roboty ziemne”.  

Podbudowa powinna by
 uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych cz�stek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale�y sprawdzi
 wzorem: 
 
 
 

D15  

d85    � 5 (1) 
w którym:  
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 

ods�czaj�cej, w milimetrach,  
D85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podło�a, w milimetrach.  

Je�eli warunek (1) nie mo�e by
 spełniony, nale�y na podło�u uło�y
 warstw� odcinaj�c� lub 
odpowiednio dobran� geowłóknin�. Ochronne wła	ciwo	ci geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 
cz�stek gruntu, wyznacza si� z warunku: 
 

d50 
� 1,2 (2)

 

O90 
 

 
w którym:  
D50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podło�a, w milimetrach,  
O90 -  umowna 	rednica porów geowłókniny odpowiadaj�ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj�ca si�  

na  geowłókninie  w  ilo	ci  90%  (m/m);  warto	
 parametru  090 powinna  by
 podawana  przez  
producenta geowłókniny.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by
 wcze	niej 
przygotowane.  

Paliki lub szpilki powinny by
 ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 



 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia
 naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 

Mieszank� kruszywa o 	ci	le okre	lonym uziarnieniu i wilgotno	ci optymalnej nale�y wytwarza
 w 
mieszarkach gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na konieczno	
 zapewnienia 
jednorodno	ci nie dopuszcza si� wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by
 od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki 
 

Mieszanka kruszywa powinna by
 rozkładana w warstwie o jednakowej grubo	ci, takiej, aby jej 
ostateczna grubo	
 po zag�szczeniu była równa grubo	ci projektowanej. Grubo	
 pojedynczo układanej warstwy 
nie mo�e przekracza
 20 cm po zag�szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
 rozło�ona w sposób 
zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych wysoko	ciowych. Je�eli podbudowa składa si� z 
wi�cej ni� jednej warstwy kruszywa, to ka�da warstwa powinna by
 wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rz�dnych wysoko	ciowych. Rozpocz�cie budowy ka�dej nast�pnej  
warstwy mo�e nast�pi
 po odbiorze poprzedniej warstwy przez In�yniera.  

Wilgotno	
  mieszanki   kruszywa   podczas   zag�szczania   powinna   odpowiada
 wilgotno	ci
optymalnej,  okre	lonej  według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [1]  (metoda II).  Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta
 osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je�eli wilgotno	
 
mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej o 20% jej warto	ci, mieszanka powinna by
 zwil�ona okre	lon� 
ilo	ci� wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno	
 mieszanki kruszywa jest wy�sza od 
optymalnej o 10% jej warto	ci, mieszank� nale�y osuszy
.  

Wska�nik zag�szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada
 przyj�temu 
poziomowi wska�nika no	no	ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
 

Je�eli w SST przewidziano konieczno	
 wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpocz�ciem robót, Wykonawca powinien wykona
 odcinek próbny w celu:  
stwierdzenia czy sprz�t budowlany do mieszania, rozkładania i zag�szczania kruszywa  jest wła	ciwy,  

okre	lenia grubo	ci warstwy materiału w stanie lu�nym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo	ci 
warstwy po zag�szczeniu,   

okre	lenia liczby przej	
 sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska�nika 
zag�szczenia.   

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u�y
 takich materiałów oraz sprz�tu do mieszania,   
rozkładania i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi
 od 400 do 800 m
2

. 
Odcinek próbny powinien by
 zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera.  
Wykonawca mo�e przyst�pi
 do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

In�yniera. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 

Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by
 utrzymywana w dobrym 
stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow� podbudow� do ruchu budowlanego, 
to jest obowi�zany naprawi
 wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewła	ciwego utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc� robót.  
6. kontrola jako�ci robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako	ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona
 badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi
 wyniki tych bada� In�ynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmowa
 wszystkie wła	ciwo	ci okre	lone w pkt 2.3 niniejszej OST. 



 
6.3. Badania w czasie robót      

 

6.3.1. Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów     
 

Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� podano w tablicy 2.     
 

Tablica  2.  Cz�stotliwo	
 ora  zakres bada� przy  budowie podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych 
 

mechanicznie       
 

        
 

     Cz�stotliwo	
 bada�  
 

     Minimalna Maksymalna  
 

     

powierzchnia 
 

 

 Lp. Wyszczególnienie bada�  liczba bada�  
 

     na dziennej podbudowy  
 

     

przy-  
 

     działce  
 

     

padaj�ca na  
 

     roboczej  
 

     jedno   

       
 

      badanie (m
2

)  
 

 1 Uziarnienie mieszanki      
 

     

2 600 
 

 

 2 Wilgotno	
 mieszanki    
 

       

        
 

 3 Zag�szczenie warstwy   
10 próbek 2  

 

     na 10000 m  
 

 
4 Badanie wła	ciwo	ci kruszywa wg tab. 1, pkt  dla ka�dej partii kruszywa i  

 

  przy ka�dej zmianie  
 

  2.3.2    
 

    kruszywa  
 

      
 

        
 

 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 

Uziarnienie mieszanki powinno by
 zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale�y pobiera
 
w sposób losowy, z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. Wyniki bada� powinny by
 na bie��co 
przekazywane In�ynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotno	
 mieszanki 
 

Wilgotno	
 mieszanki powinna odpowiada
 wilgotno	ci optymalnej, okre	lonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj� +10% -20%.  

Wilgotno	
 nale�y okre	li
 według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zag�szczenie podbudowy 
 

Zag�szczenie ka�dej warstwy powinno odbywa
 si� a� do osi�gni�cia wymaganego wska�nika 
zag�szczenia.  

Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza
 według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste kruszywo, kontrol� zag�szczenia 
 

nale�y oprze
 na metodzie obci��e� płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni� raz na 5000 m
2

, lub 
według zalece� In�yniera.  

Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna
 za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2 dla ka�dej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

E 2  
E

 1  � 2,2 
 
6.3.5. Wła	ciwo	ci kruszywa 
 

Badania kruszywa powinny obejmowa
 ocen� wszystkich wła	ciwo	ci okre	lonych w pkt 2.3.2. Próbki 
do bada� pełnych powinny by
 pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w  

obecno	ci In�yniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy 



 
6.4.1. Cz�stotliwo	
 oraz zakres pomiarów 
 

Cz�stotliwo	
 oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podbudowy podano w 
tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Cz�stotliwo	
 oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Minimalna cz�stotliwo	
 pomiarów 
 

    

1 Szeroko	
 podbudowy 10 razy na 1 km 
 

   
 

2 Równo	
 podłu�na w sposób ci�gły planografem albo co 20 m 
 

łat� na ka�dym pasie ruchu  

  
 

    

3 Równo	
 poprzeczna 10 razy na 1 km 
 

   
 

4 ) 10 razy na 1 km 
 

 Spadki poprzeczne*  
 

5 Rz�dne wysoko	ciowe co 100 m 
 

   
 

6 ) co 100 m 
 

 Ukształtowanie osi w planie*  
 

7 Grubo	
 podbudowy Podczas budowy: 
 

  w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz 
 

  nie rzadziej ni� raz na 400 m
2
 

 

  Przed odbiorem: 
 

  w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 
 

  m2 
 

8 No	no	
 podbudowy:  
 

 - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na ka�de 
 

 - ugi�cie spr��yste 1000 m 
 

  co najmniej w 20 punktach na ka�de 1000 m 
 

   
  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona
 w punktach 
głównych łuków poziomych. 

 
 
6.4.2. Szeroko	
 podbudowy  

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

Na  jezdniach  bez  kraw��ników  szeroko	
 podbudowy  powinna  by
 wi�ksza  od  szeroko	ci 



 
warstwy wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto	
 wskazan� w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równo	
 podbudowy 
 

Nierówno	ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy
 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].  

Nierówno	ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy
 4-metrow� 
łat�. Nierówno	ci podbudowy nie mog� przekracza
:  

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,   
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by
 zgodne z dokumentacj� 
projektow�, z tolerancj� 0,5 %. 
 
6.4.5. Rz�dne wysoko	ciowe podbudowy 
 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko	ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza
 + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło�a 
 

O	 podbudowy w planie nie mo�e by
 przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni�  
5 cm. 
 
6.4.7. Grubo	
 podbudowy i ulepszonego podło�a 
 

Grubo	
 podbudowy nie mo�e si� ró�ni
 od grubo	ci projektowanej o wi�cej ni�:  
- dla podbudowy zasadniczej    10%,   
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  
 
6.4.8. No	no	
 podbudowy 
 

moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by
 zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by
 zgodne z podanym w tablicy 4.  

 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 

  Wymagane cechy podbudowy  
 

Podbudowa    
Minimalny moduł odkształ- 

 

z kruszywa Wska�nik 
Maksymalne ugi�cie 

 

cenia mierzony płyt� o 
 

o zag�szczenia  

spr��yste pod kołem, mm 
 

	rednicy 30 cm, MPa  

wska�niku IS     nie  

     

wno	 nie mniejszy ni�     
 

mniejszym      
 

ni�,  %  40 kN 50 kN od od drugiego 
 

    pierwszego obci��enia E2  

    obci��enia  
 

    E1  
 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 
 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 
 

      
  

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewła	ciwe cechy geometryczne podbudowy 
 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od okre	lonych w punkcie 
6.4 powinny by
 naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł�boko	ci co najmniej 10 cm, wyrównane 
i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.  

Je�eli szeroko	
 podbudowy jest mniejsza od szeroko	ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy
 
podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo	
 do połowy szeroko	ci pasa ruchu, doło�enie 
materiału i powtórne zag�szczenie. 
 
6.5.2. Niewła	ciwa grubo	
 podbudowy 
 

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



 
odpowiedni� gł�boko	
, zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
wła	ciwo	ciach, wyrównane i ponownie zag�szczone.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar 
i ocena grubo	ci warstwy, według wy�ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewła	ciwa no	no	
 podbudowy 
 

Je�eli no	no	
 podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezb�dne do zapewnienia wymaganej no	no	ci, zalecone przez In�yniera.  

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani�enie 
no	no	ci podbudowy wynikło z niewła	ciwego wykonania robót przez Wykonawc� podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m
2

 (metr kwadratowy) podbudowyz kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci 
 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynno	ci obj�tych cen� jednostkow� 1 m
2

    podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w OST: 
02.03 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
02.04 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
10. przepisy zwi�zane 
 
10.1. Normy 
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto	ci   

zanieczyszcze� obcych  
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego   
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn   
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno	ci   
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo	ci   
7.   PN-B-06714-19 Kruszywa   mineralne.   Badania.   Oznaczanie   mrozoodporno	ci 
 metod� bezpo	redni�  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto	ci   

zanieczyszcze� organicznych  
9. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawarto	ci  siarki   

metod� bromow�  
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego   
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego   
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 	cieralno	ci w b�bnie   

Los Angeles  
13. PN-B-06731 �u�el wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.   

Badania techniczne  
14. PN-B-11111 Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni   

drogowych. �wir i mieszanka  
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  



 
16. PN-B-11113 Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni   

drogowych. Piasek  
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena   

zgodno	ci  
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego   
19. PN-B-30020 Wapno   
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw   
21. PN-S-06102 Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych   

mechanicznie  
22. PN-S-96023 Konstrukcje  drogowe.  Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia   
 kamiennego 
23.   PN-S-96035 Popioły lotne  
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie   
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni   

drogowych  
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego   
27.   BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
 nawierzchni podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�   
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo	ci nawierzchni planografem i   

łat�  
29. BN-70/8931-06 Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugi�
 podatnych  ugi�ciomierzem   

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

 
10.2. Inne dokumenty  
 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa  



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA SST-02.03  
PODBUDOWA Z KRUSZYWA 

ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE - TŁUCZNIA 

 
1. WST�P  

 
1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 
1.  Zakres robót obj�tych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia 
zawarte s� w OST 02.03.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. Zakres 
robót :  
·  Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo	ci po zag�szczeniu 8 cm   
·  Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo	ci po zag�szczeniu 4 cm  
 
1.  Okre	lenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej warstw 
zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no	n� nawierzchni drogowej.  
 
1.4.2. Pozostałe okre	lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST 02.03.00 „Podbudowa z kruszyw.   
Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST 02.03.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów  
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 02.03.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno by
 kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren �wiru wi�kszych od 8 mm.  
Kruszywo powinno by
 jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny. 



 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Uziarnienie kruszywa powinno by
 zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.  
2.3.2. Wła	ciwo	ci kruszywa  
Kruszywo powinno spełnia
 wymagania okre	lone w OST 02.03.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
 
3. SPRZ�T  
Wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST 02.03.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 3.  
4. TRANSPORT  
Wymagania dotycz�ce transportu podano w OST 02.03.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 02.03.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło�a  
Przygotowanie podło�a powinno odpowiada
 wymaganiom okre	lonym w OST 02.03.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszank� kruszywa nale�y wytwarza
 zgodnie z ustaleniami podanymi w OST 02.03.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.  
Je	li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub  
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powy�ej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 
podbudowy okre	li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa  
Ustalenia dotycz�ce rozkładania i zag�szczania mieszanki podano w OST 02.03.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.  
5.5. Odcinek próbny  
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona
 odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
okre	lonymi w OST 02.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.  
5.6. Utrzymanie podbudowy  
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada
 wymaganiom okre	lonym w OST 02.03.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót  
Ogólne zasady kontroli jako	ci robót podano w OST D-04.03.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.26 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót  
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona
 badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.  
6.3. Badania w czasie robót  
Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy  
Cz�stotliwo	
 oraz zakres pomiarów podano w OST 02.03.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 
6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST 02.03.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 



 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 02.03.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 02.03.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci  
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci podano w OST 02.03.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   
- oznakowanie robót,   
- sprawdzenie i ewentualn� napraw� podło�a,   
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept�,   
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,   
- rozło�enie mieszanki,   
- zag�szczenie rozło�onej mieszanki,   
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre	lonych w specyfikacji technicznej,   
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.  
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE  
Normy i przepisy zwi�zane podano w OST 02.03.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA SST-02.04 
 

WARSTWY ODS�CZAJ�CE I 
ODCINAJ�CE 

 
 
1. WST�P 
 
 
1.1. Przedmiot SST     

Przedmiotem   niniejszej   ogólnej   specyfikacji   technicznej   (SST) s�  wymagania dotycz�ce
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstw ods�czaj�cych pod nawierzchnie boisk  

1.2. Zakres stosowania SST     

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu  i
realizacji robót jak w pt.1.1     
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem 
warstw odcinaj�cych stanowi�cych cz�	
 podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zag�szczenie 
mechaniczne warstwy ods�czaj�cej w korycie pod boiska 
 
1.4. Okre	lenia podstawowe 
 

Okre	lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre	leniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods�czaj�cych s�: 
piasek 

 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 

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

D
15 
� 5  

   

D
 85  

 
 

gdzie:  
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj�cej lub ods�czaj�cej 
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a.  

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods�czaj�cych warunek szczelno	ci musi 
by
 spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinaj�cej. b)  
zag�szczalno	ci, okre	lony zale�no	ci�: 



 
d 60 

U = d 10  5 
 
 
gdzie:  
U - wska�nik ró�noziarnisto	ci, 
 

D60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�, D10 - 
wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�.  

Piasek stosowany do wykonywania warstw ods�czaj�cych i odcinaj�cych powinien spełnia
 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  
�wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods�czaj�cych i odcinaj�cych powinny spełnia
 

wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.  
Miał kamienny do warstw ods�czaj�cych i odcinaj�cych powinien spełnia
 wymagania normy PN-

B-11112 [4]. 
 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 
 

Geowłókniny przewidziane do u�ycia jako warstwy odcinaj�ce i ods�czaj�ce powinny posiada
 
aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�. 
 
2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 
 

Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods�czaj�cej lub odcinaj�cej nie jest wbudowane 
bezpo	rednio po dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczy
 kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podło�e w miejscu składowania powinno by
 równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
 
3. sprz�t  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 
 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstwy odcinaj�cej lub ods�czaj�cej powinien wykaza
 si� 
mo�liwo	ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:  
-   równiarek,  
-   walców statycznych,   
-   płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  
 
4. transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 
 

Kruszywa mo�na przewozi
 dowolnymi 	rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i  

zawilgoceniem. 
 
5. wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło�a 
 

Podło�e  gruntowe powinno  spełnia
 wymagania okre	lone  w SST „Roboty ziemne” oraz  
„Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a”.  

Warstwy odcinaj�ca i ods�czaj�ca powinny by
 wytyczone w sposób umo�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�dach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 



 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia
 naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zag�szczanie kruszywa 
 

Kruszywo powinno by
 rozkładane w warstwie o jednakowej grubo	ci, przy u�yciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko	ciowych. Grubo	
 rozło�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�cie układania 
ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi
 po odbiorze przez In�yniera warstwy poprzedniej. 
 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale�y przed zag�szczeniem wymieni
 
kruszywo na materiał o odpowiednich wła	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
 
pasami podłu�nymi cz�	ciowo nakładaj�cymi si�, w kierunku jej osi. Zag�szczanie  
nawierzchni o jednostronnym spadku nale�y rozpoczyna
 od dolnej kraw�dzi i przesuwa
 pasami 
podłu�nymi cz�	ciowo nakładaj�cymi si�, w kierunku jej górnej kraw�dzi.  

Nierówno	ci lub zagł�bienia powstałe w czasie zag�szczania powinny by
 wyrównywane na 
bie��co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni�cie materiału, a� do otrzymania równej 
powierzchni.  

W miejscach niedost�pnych dla walców warstwa odcinaj�ca i ods�czaj�ca powinna by
 
zag�szczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zag�szczanie nale�y kontynuowa
 do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre	la
 
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw� ods�czaj�c� lub odcinaj�c�, 
uniemo�liwia przeprowadzenie badania zag�szczenia według normalnej próby Proctora, kontrol�  
zag�szczenia  nale�y  oprze
 na  metodzie  obci��e� płytowych.  Nale�y  okre	li
 pierwotny i  wtórny moduł
odkształcenia   warstwy   według   BN-64/8931-02   [6].   Stosunek   wtórnego i   pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekracza
 2,2.    

Wilgotno	
  kruszywa  podczas  zag�szczania  powinna  by
  równa wilgotno	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� wody i 
równomiernie wymiesza
. 

 
5.4. Utrzymanie warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej 
 

Warstwa ods�czaj�ca i odcinaj�ca po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy powinny by
 
utrzymywane w dobrym stanie.  

Nie dopuszcza si� ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj�cej lub ods�czaj�cej z 
geowłóknin.  

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si� ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy�ej 
le��cej warstwy nawierzchni.  

Koszt napraw wynikłych z niewła	ciwego utrzymania warstwy obci��a Wykonawc� robót. 
 
6. kontrola jako�ci robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako	ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona
 badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi
 wyniki tych bada� In�ynierowi. Badania te powinny obejmowa
 wszystkie 
wła	ciwo	ci kruszywa okre	lone w p. 2.3.  

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej powinny posiada
 
aprobat� techniczn�, zgodnie z pkt 2.4. 



 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Cz�stotliwo	
 oraz zakres bada� i pomiarów 
 

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

Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz�stotliwo	
 bada� 
 

    

 bada� i pomiarów i pomiarów 
 

1 Szeroko	
 warstwy  10 razy na 1 km 
 

    
 

2 Równo	
 podłu�na  co 20 m na ka�dym pasie ruchu 
 

   
 

3 Równo	
 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 dróg ekspresowych, co 100 m dla  

   
 

   pozostałych dróg 
 

   
 

6 Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla 
 

 planie 
*)

  autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
 

   pozostałych dróg 
 

     

7 Grubo	
 warstwy  Podczas budowy: 
 

   w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie 
 

   rzadziej ni� raz na 400 m
2
 

 

   Przed odbiorem: 
 

   w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m
2

 
 

8 Zag�szczenie, wilgotno	
 w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
 

 kruszywa  rzadziej ni� raz na 600 m
2

 
  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona
 w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szeroko	
 warstwy 
 

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

6.3.3. Równo	
 warstwy 
 

Nierówno	ci podłu�ne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale�y mierzy
 
4 metrow� łat�, zgodnie z norm� BN-68/8931-04 [7].  

Nierówno	ci poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale�y mierzy
 
4 metrow� łat�.  

Nierówno	ci nie mog� przekracza
 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej na prostych i łukach powinny by
 zgodne z 
dokumentacj� projektow� z tolerancj� 0,5%. 
 
6.3.5. Rz�dne wysoko	ciowe 
 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko	ciowymi warstwy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza
 +1 cm i -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

O	 w planie nie mo�e by
 przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o wi�cej ni� 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
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�dów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, nale�y mierzy
 

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

warstwy przez spulchnienie warstwy na gł�boko	
 co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich wła	ciwo	ciach, wyrównanie i ponowne zag�szczenie.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i 
ocena grubo	ci warstwy, według wy�ej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8. Zag�szczenie warstwy 
 

Wska�nik zag�szczenia warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej, okre	lony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien by
 mniejszy od 1.  

Je�eli jako kryterium dobrego zag�szczenia warstwy stosuje si� porównanie warto	ci modułów 
odkształcenia, to warto	
 stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre	lonych zgodnie z norm� 
BN-64/8931-02 [6], nie powinna by
 wi�ksza od 2,2.  

Wilgotno	
 kruszywa w czasie zag�szczenia nale�y bada
 według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno	
 
kruszywa powinna by
 równa wilgotno	ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%.  
7. obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m
2

  (metr kwadratowy) warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej. 
8. odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 

In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. podstawa płatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci  

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m
2

  warstwy ods�czaj�cej i/lub odcinaj�cej z kruszywa obejmuje: 
-   prace pomiarowe,   

- dostarczenie i rozło�enie na uprzednio przygotowanym podło�u warstwy materiału o grubo	ci i 
jako	ci okre	lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,   

- wyrównanie uło�onej warstwy do wymaganego profilu, - 
zag�szczenie wyprofilowanej warstwy,   
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- 

utrzymanie warstwy.
2 warstwy ods�czaj�cej i/lub odcinaj�cej z geowłóknin obejmuje:  

-   prace pomiarowe,   
- dostarczenie i rozło�enie na uprzednio przygotowanym podło�u warstwy geowłóknin, - 
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,   

-   utrzymanie warstwy.   
10. przepisy zwi�zane  
10.1. Normy 
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno	ci   

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
  drogowych . �wir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

  drogowych. Piasek  
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia   

nawierzchni podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�  
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo	ci nawierzchni planografem i   

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

 
10.2. Inne dokumenty  

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podło�u z zastosowaniem   
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-02.05 
 

NAWIERZCHNIE BOISK ZE SZTUCZNEJ TRAWY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.WST�P 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i  
odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem boisk 
 
1.2. Zakres stosowania   

Niniejsza specyfikacja techniczna b�dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z : 
-wykonanie nawierzchni syntetycznych na boiskach 

 
l .4. Okre	lenia podstawowe  

Stosowane okre	lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne" 1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów  

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST „Wymagania ogólne" 

 
2.2. Materiały boisk z nawierzchni syntetycznej:  
- Karta techniczna produktu potwierdzaj�ca parametry nawierzchni   
- Atest Higieniczny PZH  



 
- Certyfikat Bezpiecze�stwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177   
- Badanie na zawarto	
 metali ci��kich  
 

2.4. WYPOSA�ENIE BOISK  
 
- Certyfikat Bada� uzyskany zgodnie z PN-EN 1176  
 
3. SPRZ�T  
 
3.1.Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w STO „Wymagania ogólne" . 
 

 
4. TRANSPORT   
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu   

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST  „Wymagania ogólne" 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
5.2Wykonanie nawierzchni sztucznej boisk  
- Karta techniczna produktu potwierdzaj�ca parametry nawierzchni   
- Atest Higieniczny PZH   
- Certyfikat Bezpiecze�stwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177   
- Badanie na zawarto	
 metali ci��kich  
 
5.3. Monta� urz�dze	 boisk :  
-zgodnie z instrukcj� producenta  
- Certyfikat Bada� uzyskany zgodnie z PN-EN 1176  
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako	ci robót  

Ogólne zasady kontroli jako	ci robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9. l. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci  

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci podano w STO „Wymagania ogólne" 
 
10. Normy i dokumenty zwi�zane  

a) Atesty PZH   
b) Instrukcje producentów   
c) Normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177   
d) Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowuj�cego projekt do warunków 
miejscowych. Przy wyborze rozwi�za� nale�y przestrzega
 prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierowa
 si� wiedz� techniczn�  



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA 

 
INFORMACJA:  
Przedstawione podstawowe materiały i urz�dzenia s� tylko przykładem i mog� by� zast�pione  

.innymi, spełniaj�cymi te same funkcje i posiadaj�cymi co najmniej takie same parametry, 
atesty i certyfikaty. 

 
I. TRAWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH 

 
Nazwa produktu TRAWA 20/20 E  

    

Zastosowanie Boiska wielofunkcyjne  
    

Rodzaj włókna Fibryl PE  
    

Wysoko�� włókna 20 mm  
    

Dtex 6600 / 8800 - E  
    

G�sto�� 84000 / 42000 - E włókien / m2  
    

Podło�e 1 PP + wełna 165 g/m2  
    
Podło�e 2 Latex 1000 g / m2  

    

Waga 2,52 kg / m2  
    

Szeroko�� rolki 4.00m  
    

Kolor Zielony / czerwony / linie  
    

 
V. WYPOSA�ENIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI 
 
1. Stojak do koszykówki na boisko, ocynkowany wysi�g 120 cm 
 
Stojak do koszykówki na boisko wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm, 
cynkowany ogniowo, wysi�g 120 cm. Przeznaczony do montowania w tulei. 
 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 4 SZT. 
 
 
2. Tablica do koszykówki z pleksi (szkła akrylowego), 105x180 cm, profesjonalna 
 
Tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkła akrylowego (pleksi) o gr 10 
mm. Tablica wzmacnia metalow� ram�, malowan����� !"#� �$ "#�%&'!()* . 
 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 4 SZT 
 
3. Obr�cz uchylna, profesjonalna (z siłownikiem spr��ynowym) 
 
Obr�cz do kosza uchylna, profesjonalna z siłownikiem spr��ynowym, malowana proszkowo. 
 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 4 SZT 
 
4. Siatka do obr�czy turniejowa 

 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 4 SZT (komplet zapasowy + podstawowy) 
 

 

 

 



5. Osłona słupa do koszykówki h = 200 cm 

 

Grubo	
 5 cm, wysoko	
 200 cm, szeroko	
 40cm; osłona słupa wykonana z pianki poliuretanowej, 

obszytej materiałem PCV; montowana za pomoc� pasków z rzepami wokół stojaka do koszykówki 

lub słupka siatkówki. 

 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 4 SZT 
 
 
VI. WYPOSA�ENIE BOISKA DO SIATKÓWKI 
 
1. Słupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne, z naci�giem 	rubowym 
 
Słupki do siatkówki aluminiowe montowane s� w tulejach podłogowych, które po wyj�ciu słupka 
przykrywane s� deklem. Słupki aluminiowe wykonane s� z profilu owalnego 100x120 mm. 
Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m aby umo�liwi
 wykorzystanie 
ich do gry w siatkówk�, tenisa oraz badmintona.  
Komplet dwóch słupków, jeden z napinaczem 	rubowym siatki, drugi z elementami 
zaczepowymi siatki. 
 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 1 KOMPLET. 
 
2. Siatka do siatkówki profesjonalna, wzmacniane boki, obszycie z 4 stron + antenki 
 
Siatka długo	ci 9,5 m, szeroko	
 1 m wraz z linkami naci�gowymi (góra mi�kka stal, dół 
polipropylen) oraz antenkami. Wzmocniona z czterech stron. Kolor czarny 
 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 1 SZT 
 
3. Osłona słupa do siatkówki h = 200 cm 

 

Grubo	
 5 cm, wysoko	
 200 cm, szeroko	
 40cm; osłona słupa wykonana z pianki poliuretanowej, 

obszytej materiałem PCV; montowana za pomoc� pasków z rzepami wokół stojaka do koszykówki 

lub słupka siatkówki. 

 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 2 SZT 
 
 
 
VII. WYPOSA�ENIE BOISKA DO TENISA ZIEMNEGO 
 
1. Słupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne, z naci�giem 	rubowym 
 
Słupki do siatkówki aluminiowe montowane s� w tulejach podłogowych, które po wyj�ciu słupka 
przykrywane s� deklem. Słupki aluminiowe wykonane s� z profilu owalnego 100x120 mm. 
Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m aby umo�liwi
 wykorzystanie 
ich do gry w siatkówk�, tenisa oraz badmintona.  
Komplet dwóch słupków, jeden z napinaczem 	rubowym siatki, drugi z elementami 
zaczepowymi siatki. 
 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 1 KOMPLET. 
 
2. Siatka do tenisa ziemnego czarna PE, z faruchem; grubo	
 splotu 3 mm 

 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 1 SZT 



VIII. WYPOSA�ENIE BOISKA PIŁKI R�CZNEJ 
 
1. Bramka do piłki r�cznej aluminiowa, przedłu�ana 3 x2 m, do mocowania w tulejach 
 
 

:  
 
Bramka 3,0x2,0 m do piłki r�cznej ALU, przedłu�ana mocowana w tulejach.  
Rama bramki w biało-czerwone pasy, wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm; 
gł�boko	
 80 x 100 cm. 
 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 2 SZT. 
 
IX. PIŁKOCHWYTY BOISKA PIŁKI R�CZNEJ 
 
Piłkochwyty wykonane na wspornikach 50cm mocowanych do słupków stalowych 
ogrodzenia. Siatka polipropylenowa wielko	
 oczka 8,0 x 8,0 cm, sznurek grubo	ci 5 mm  
Wysoko	
 4,0m szeroko	
 22,0m. Obci��enie dolnej linki lub mocowanie do podło�a. 
 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 2 SZT. 
 
X. LAMPY SOLARNE HYBRYDOWE 
 
O	wietlenie boiska nale�y wykona
 z 6 szt. solarów wolnostoj�cych hybrydowych 
( solar + wiatrak). 
Parametry : wysoko	
 masztu 9,5m, wysoko	
 �ródła 	wiatła LED 8,0m, �ródło 	wiatła 
56W, strumie� 5900lm, nat��enie min. 40lx, barwa biała, trwało	
 �ródła 	wiatła 55000h, 
moc turbiny 300W, moc modułu fotowolt. 130/180W, okres autonomii 3-4 dni, kolor 
podstawy czarny. 
 
ILO�
 W ZAKRESIE BOISK : 6 SZT. 


