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ST - 00 Wymagania ogólne 
 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: . „Remont bieżni na obiekcie 
sportowym "Stadion Lekkoatletyczny" im. Wiesława Maniaka w Szczecinie przy ul. Litewskiej 20, 
dz. nr 1/5.” 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na zadania 
 
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez: 
                  Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 
                  ul. Szafera 7, 71-245 szczecin 
 
Podstawa opracowania specyfikacji 
1.Umowa z Inwestorem 
2.Projekt Wykonawczy autorstwa: 
 
MD-Polska Sp. z o.o. 
71-043 Szczecin  
ul. Kazimierska 1/13 
tel. (+48 91) 81 82 664,   
fax. (+48 91) 81 82 664 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów robót.  
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.                                                                         
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.                                       
Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały   -  wszelkie tworzywa   niezbędne do wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru)                                                                               
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.                                                                  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
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Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i ST. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i 
komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu   budowy  w  okresie  trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 
prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
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źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca   
ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań   ilościowych   i  jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed   zatwierdzeniem    
systemu    kontroli   Zamawiający   może   zażądać   od   Wykonawcy przeprowadzenia   badań   w   celu   
zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonywania   jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  posiadają ważną legalizację,  zostały  
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.                             
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  
badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
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zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o  rodzaju,  miejscu  i terminie pomiaru  lub badania.  Po 
wykonaniu  pomiaru  lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-    Polską Normą lub 
-    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i montaż nawierzchni syntetycznej. 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-   uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 
-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Zamawiającego, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w   dokumentacji 
projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne,  deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.                                                                                                                                                                     
(2) Dokumenty laboratoryjne 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wymienionych   w   punktach   (1)   -   (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Zamawiającego. 
       Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę 
syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
      Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę budowy z wpisem do  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacją   projektową   i  ST   z 
uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo    ruchu,    komisja    dokona    potrąceń,    oceniając    pomniejszoną    wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3.   recepty i ustalenia technologiczne, 
4.   dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
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9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji projektowej. 
 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nic wyszczególnione w kosztorysie. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 
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ST - 01  Roboty rozbiórkowe 
 
 
 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
Zakres robót: 

- Demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej  
- Rozbiórka podbudowy asfaltowej  
- Demontaż obrzeży i odwodnienia wokół areny lekkoatletycznej i rozbiegów 
- Demontaż belek odbiciowych do skoku w dal i trójskoku oraz skrzynek do skoku o tyczce 
- Demontaż łapaczy piasku wokół zeskoczni do skoku w dal 
- Rozbiórka rowu z wodą 
- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

Wszystkie elementy do usunięcia należy zdemontować wraz z fundamentami 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
2. Materiały 
Nie występują. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, 
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do 
prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby 
4. Transport 
Do transportu stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
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Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
Wykonawca: 
- Wskaże kierownika rozbiórki, 
- Uzgodni drogę wywozu gruzu z terenu budowy, 
- Uzgodni godziny prac rozbiórkowych , 
- Zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki.  
- Uzgodni rodzaj pojazdów przewożących materiały rozbiórkowe po drogach publicznych, 
- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kół samochodowych przy wyjeździe z terenu budowy 

( wraz z niezbędną instalacją wod-kan i osadnikiem ), 
Zagospodarowanie placu budowy: 
− Ogrodzenie terenu budowy, 
− Wydzielenie placu dla samochodów i kontenerów   biorących udział w wywozie materiałów.  
− Przygotowanie placu do składowania elementów kamiennych 
− Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) dróg w obrębie terenu 

budowy. 
− Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i kół samochodów 
− Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń mediów dla prawidłowego funkcjonowania budowy 
− Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem     
Kolejność rozbiórek: 
− Odcięcie energii elektrycznej i innych instalacji,   
− Demontaż nawierzchni wraz z podbudowami,  
− Demontaż pozostałych elementów obiektu,  
Kierownik robót rozbiórkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiadać niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.  
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę zwrócić na 
to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 
innego. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz 
innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do 
poziomu. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej: 
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 

mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 

Doprowadzenie placu budowy do porządku 

− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
tereny okoliczne. 

− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach. 

− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 



Remont bieżni na obiekcie sportowym "Stadion Lekkoatletyczny" im. Wiesława Maniaka w Szczecinie przy ul. 
Litewskiej 20, dz. nr 1/5. 

 13 

 
Przechowywanie gruzu 

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 

Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 
wysypiska. Wykonawca we własnym zakresie dokonuje wyboru miejsca dokonuje miejsca wyboru 
składowania materiałów z rozbiórki. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy.  
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.2. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót. 
- dla obrzeży z ławą   -  mb 
- dla odwodnieni liniowych i łapaczy piasku - mb 
- dla ławy pod krawężnikiem – m3 

- dla nawierzchni  – m2  
- dla podbudów – m2 

- dla elementów wyposażenia szt 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte ST-00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.Podstawa płatności 
9.1 Ustalenia ogólne  
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wartość robót rozbiórkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do 
rozebrania elementów obiektu i usunięcia materiałów porozbiórkowych : 
- Demontaż elementów obiektu wskazanych w Dokumentacji i SST, 
- Dla materiałów nie nadających się do recyklingu cena obejmuje transport i opłaty za składowanie lub 

utylizację, 
- Dla materiałów nadających się do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca, 
- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje załadunek ręczny lub mechaniczny, przewóz na 

składowisko, rozładunek i koszty składowania lub utylizacji 
- Uporządkowanie miejsca czasowego składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy, 
- Wszystkie pozostałe roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, które są niezbędne do 

kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
9.2. Cena jednostki  obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- Rozbiórkę i demontaż elementów obiektów wskazanych w Dokumentacji do rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
- dla materiałów nie nadających się do recyklingu cena obejmuje transport i opłaty za składowanie lub 

utylizację, 
- dla materiałów nadających się do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca, 
- dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje załadunek ręczny lub mechaniczny, przewóz na 

składowisko, rozładunek i koszty składowania lub utylizacji, 
- uporządkowanie miejsca czasowego składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy, 
- wszystkie pozostałe roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, które są niezbędne do 

kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
 

Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
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organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 
 
10. Uwagi szczegółowe 
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami. 
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
− Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  – Rozp. Min. Bud. i 

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U nr 

175 poz.1485 
− Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U 

nr 3 z dn 23 stycznia 2003. 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627). 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi 
− zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 
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ST – 02  FREZOWANIE NAWIERZCHNI 
 
KOD CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni poliuretanowej.  
1.2. Zakres stosowania ST Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST 
D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.2.  
1.3. Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem frezowania - nawierzchni poliuretanowej na średnią grubość 14mm  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Frezowanie nawierzchni - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej 
i betonowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.  
1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.  
 
2. MATERIAŁY  - nie występują  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00. "Wymagania ogólne".  
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiającej frezowanie nawierzchni na określoną głębokość. 
 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 
pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części 
jezdni) Inspektor nadzoru może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach 
szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy dużych 
robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na 
środki transportu. 
 Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego 
materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym 
kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inspektora 
może być dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna 
skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być 
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inspektora można dopuścić frezarki bez tego systemu 
przy małym zakresie robót. 
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca powinien 
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić 
demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 
4. TRANSPORT  
Transport sfrezowanego materiału Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, 
aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. Środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST 
-00. "Wymagania ogólne"  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Nawierzchnia poliuretanowa jak i asfalt powinny być frezowana do głębokości, szerokości i do pochyleń 
zgodnych z Dokumentacją Projektową z dokładnością ± 5 mm. Nierówności sfrezowanej powierzchni 
mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04, przy użyciu klina pomiarowego o szerokości 40 
mm, powinny wynosić 8 mm.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST -00. "Wymagania ogólne". Kontrola 
jakości Robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary określone w 
tablicy 1.  
Tablica 1. Zakres częstotliwości badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.  
Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

 
1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 
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2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 
3 Spadki poprzeczne co 50 m 
4 Szerokość frezowania co 50 m 
5 Głębokość frezowania na bieżąco, według SST 
 
Dopuszczalne tolerancje Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją 
Projektową, z następującymi tolerancjami: - równość podłużna i poprzeczna jak w pkt. 5. - spadek 
poprzeczny ± 0,5%. - szerokość frezowania ± 5 cm, - głębokość frezowania ± 5mm  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 frezowanej nawierzchni, z rozdzieleniem na dwa zakresy grubości : 1÷5 
cm.. Nadmierna grubość frezowanej warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej, wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru, nie mogą stanowić podstawy 
do roszczeń o dodatkową zapłatę.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i 
pomiary wg pkt. 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00. "Wymagania ogólne" . Cena 
jednostkowa 1 m2 frezowanej nawierzchni obejmuje:  
- prace pomiarowe,  
- frezowanie warstw nawierzchni poliuretanowej ,  
- frezowanie warstw nawierzchni asfaltowej ,  
- wywiezienie sfrezowanego materiału na certyfikowane składowisko,  
- przeprowadzenie pomiarów nawierzchni po frezowaniu.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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ST - 03 Nawierzchnia z asfaltobetonowa 
 
   
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw z betonu 
asfaltowego AC 5S, AC 8S, AC 11W 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w zadaniu. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszych ST mają zastosowanie przy wykonywaniu warstw z betonu asfaltowego 
zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 
asfaltu, wykonana na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.2 Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
1.4.3 Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które poza obróbką 
mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. 
1.4.4 Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu 
przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację. 
1.4.5 Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0.063 mm i może być 
dodawane do materiałów budowlanych w celu uzyskania pewnych właściwości. 
1.4.6 Wypełniacz mieszany- wypełniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem 
wapnia (wapnem hydratyzowanym). 
1.4.7 Granulat asfaltowy- destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance mineralno-
asfaltowej. 
1.4.8 Wejściowy skład mieszanki (recepta wejściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod 
względem materiałów składowych, krzywej uziarnienia i procentowej zawartości asfaltu w stosunku do 
mieszanki mineralno-asfaltowej będącej wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki 
(sprawdzenia składu na etapie projektowania w laboratorium). 
 
2. MATERIAŁY 
Rodzaje oraz wymagania wobec materiałów stosowanych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
podają tablice poniżej. 
Beton asfaltowy AC 5S , który musi spełniać następujące parametry: 
- zawartość asfaltu B7-B8, 
- rodzaj lepiszcza PMB 90/150-45, 
- zawartość wolnych przestrzeni 2x50 uderzeń Vmax1,0, 
- uziarnienie mieszanki AC 5S 

5,6 100 
2,0 40-100 
0,125 8-40 
0,063 6-12 

- warstwa z betonu asfaltowego AC 11W  
- warstwa z betonu asfaltowego AC 8S  
 
2.1. Kruszywa 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 
D≤8mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

- Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
- Zawartość pyłów wg PNEN 933-1 
- Jakość pyłów wg PN-EN 933-9 
- Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6 
- Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 
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- Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 
2.2. Asfalt 
Do betonu asfaltowego na warstwę ścieralną dla dróg KR 1-4 - należy stosować asfalt drogowy 50/70. 
Asfalt powinien spełniać wymagania tablicy 2.1. Rozliczanie jakości dostarczanych lepiszczy powinno 
odbywać się z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN ISO 4259. 
Tablica 2.1. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 
 
Lp. Właściwości Metoda badania Rodzaj 

asfaltu 
1 Penetracja w 25°C 1 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 
3 Temperatura zapłonu, nie 

mniej niż 
°C PN-EN 22592 [62] 230 

 
4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych, nie mniej niż 
% m/m PN-EN 12592 [28] 99 

 
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek 

lub przyrost), nie więcej niż 
% m/m PN-EN 12607-1 

[31] 
0,5 
 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie 
mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 
 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 
 

 
2.3. Środki polepszające adhezję asfaltu do kruszywa 
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać odpowiednie 
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujące odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do 
kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. Mogą być stosowane gotowe 
środki adhezyjne lub wypełniacz mieszany. Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego (lub 
wypełniacza mieszanego) podejmuje się po przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań laboratoryjnych 
przyczepności asfaltu do kruszywa. Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania wg PN-
EN 12697-11, metoda A na wybranej frakcji mieszanki mineralnej. Przyczepność lepiszcza do kruszywa 
powinna wynosić co najmniej 80% po 6 godzinach badania. 
W przypadku negatywnego wyniku badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, w celu poprawy 
powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję lub 
wypełniacz mieszany. 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- rozkładarek do wbudowywania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych automatyczne 
sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz grubością, 
- elementy wstępnie zagęszczające gorącą mieszankę (listwy ubijające i belki wibrujące) wraz ze 
sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy drgań, 
- urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki, 
- skrapiarek, 
- walców stalowych lekkich, średnich i ciężkich, małych walców wibracyjnych o szerokości do 1 m, 
ubijaków, płyt wibracyjnych, 
- walców ogumionych ciężkich z centralną regulacją ciśnienia w oponach, 
- samochodów samowyładowczych z przykrywanymi skrzyniami samowyładowczymi lub izolowanymi 
termicznie (tzw. termosów). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Wypełniacz luzem 
należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przeładunku wypełniacz należy chronić przed 
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zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie 
cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych, lub 
wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 
4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi, wyposażonymi w 
plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien być większy niż 
10 % temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z jednoczesnym spełnieniem warunków zachowania 
temperatury wbudowania. Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu 
załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
5. OCENA ZGODNOŚCI MIESZANKI, PRODUKCJA ORAZ WBUDOWYWANIE WARSTWY 
5.1. Projektowanie mieszanki 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej  
Tablica 3.1.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego 
do warstwy ścieralnej 

 
Tablica 3.2.1. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, 

 
 
5.2. Ocena zgodności 
5.2.1 Wstępne Badanie Typu 
Wstępne Badanie Typu obejmuje kompletny zestaw badań mieszanki mineralno-asfaltowej betonu 
asfaltowego AC 11, określonych w niniejszych ST, określających przydatność mieszanek mineralno-
asfaltowych do wskazanego zastosowania, wraz z badaniami materiałów składowych. Wstępne Badanie 
Typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych 
do obrotu w celu wykazania zgodności z niniejszymi ST. 
5.2.2. Sprawozdanie z badania typu 
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Sprawozdanie z badania typu (kompletna recepta) powinno zawierać następujące informacje: 
- Informacje o składnikach: 
- skład mieszanki podany jako wejściowy skład  
- wyniki wszystkich badań  

Producent winien posiadać certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji do każdego miejsca 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, z której będzie ona dostarczana na kontrakt.  
5.2.3. Oznakowanie i dokument towarzyszący dostawie 
Dostawca/producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinien oznakowywać mma znakiem CE lub B 
na dokumentach handlowych przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy robót oraz dołączać do każdej 
dostawy dokument towarzyszący dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-1. Wykonawca 
uzgodni z Inżynierem formę oznakowania i formę dokumentu towarzyszącego dostawie. 
5.2.4. Dokument dostawy 
Dokument dostawy towarzyszący każdej partii mieszanki mineralno-asfaltowej wysłanej przez 
wytwórnię musi zawierać co najmniej następujące dane: 
- producent mieszanki i identyfikacja wytwórni, 
- opis wyrobu: AC 11S MG 50/70, 
- możliwość uzyskania informacji na temat wyników wstępnego badania typu, 
- informacje o zastosowanych dodatkach. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej może nastąpić po akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru sprawozdania ze wstępnego badania typu oraz ustaleniu wejściowego lub 
wyjściowego składu mieszanki. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu merytorycznej poprawności 
przedstawionych dokumentów, dopuszcza do rozpoczęcia produkcji i układania mm-a. 
Nie dopuszcza się produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na WMA do której nie wydano certyfikatu 
do ZKP. Podczas produkcji stosuje się ciągłą ocenę PPZ  
5.4. Wbudowywanie warstwy 
5.4.1. Przygotowanie podłoża i połączenia międzywarstwowe 
Podłoże pod warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe i 
bez kolein. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej, warstwy niżej leżące powinny być oczyszczone i 
skropione emulsją asfaltową. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przygotowanie podłoża 
wykonać zgodnie z wymaganiami w WT „Wytyczne do związania międzywarstwowego oraz połączeń i 
grubości pakietów warstw 2009". 
5.4.2. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu 
ostatniej doby była nie niższa od 0C. Temperatura powietrza w czasie robót powinna wynosić nie mniej 
+ 5C. W przypadku konieczności wbudowywania mieszanki na podłożu o temperaturze poniżej 
0 0C Wykonawca powinien rozważyć zastosowanie dodatków ułatwiających zagęszczanie albo 
zastosowanie samobieżnej maszyny z dodatkowym mieszaniem dostarczanej mieszanki ustawionej 
między rozkładarką a samochodami dostarczającymi mieszankę na budowę. Nie dopuszcza się układania 
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru. 
5.4.3. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść 
walców gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru sprawozdanie 
ze Wstępnego Badania Typu (kompletną receptę) oraz (wejściowy lub wyjściowy) skład mieszanki wraz 
z wymaganymi załącznikami, celem porównania z wymaganiami niniejszych Wytycznych Technicznych 
i zatwierdzenia źródeł poboru materiałów. W przypadku posiadania przez dostawcę materiałów 
certyfikatu ZKP lub ISO 9001 dopuszcza się przedstawienie wyników dostarczonych przez dostawcę. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstość badań i pomiarów 
Kontroli podlega jakość materiałów składowych oraz jakość dostarczanej na budowę mieszanki 
mineralno-asfaltowej (uziarnienie oraz zawartość wolnej przestrzeni wg tab. 3.2.1., 3.2.2.), a także 
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jakość wykonanej warstwy ścieralnej. Wyniki kontroli składu produkowanej mma wykonane w ramach 
ustalania PPZ w systemie ZKP nie są wynikami kontroli jakości w rozumieniu niniejszych WT. 
Ekstrakcje wykonane w ramach ZKP służą wyłącznie ustaleniu PPZ i na jego podstawie - częstości 
pobierania próbek. Pobrane próbki z ustaloną w ten sposób częstością poddawane są ekstrakcji, której 
wyniki [po porównaniu do składu (wejściowego lub wyjściowego)] służą: 
- po porównaniu do dozwolonych odchyłek wg tablicy A.1. normy PN-EN 13108-21 - do ustalenia PPZ i 
częstości pobierania próbek i badań w następnym tygodniu kalendarzowym - zgodnie z systemem ZKP, 
- po porównaniu do dozwolonych odchyłek wg tablicy 4.3 do oceny jakości produkowanej mieszanki. 
Nie pobiera się oddzielnych próbek do ustalania PPZ wg ZKP oraz kontroli jakości. Są to te same próbki 
i wyniki ekstrakcji. Różnica polega na dopuszczalnych odchyłkach, które są inne w ZKP (tablicy A.1. 
normy PN-EN 13108-21) i inne do oceny jakościowej . Producent ma obowiązek informować Inspektora 
Nadzoru w ostatnim dniu tygodnia, jaki produkcyjny poziom zgodności (PPZ) ze względu na uzyskane 
wyniki został ustalony na kolejny tydzień. W zależności od ustalonego na kolejny tydzień PPZ oraz 
wielkości produkcji na kontrakcie, częstość pobierania próbek do określenia uziarnienia i zawartości 
asfaltu  
6.2.2. Zakres badań i pomiarów 
Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje się wyniki badań ekstrakcji wykonanych w 
ramach Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 13108-21 dla celów ustalenia PPZ oraz wyniki badań 
dodatkowych. Zebrane wyniki badań kontrolnych produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 
wg niniejszych WT służą do ustalenia zgodności ze składem wejściowym lub wyjściowym. 
Dopuszczalne jakościowe odchyłki produkowanej mieszanki, pobranej na Wytwórni w zależności od 
liczby pobranych próbek przedstawia tablica 4.3. 
Tablica 4.3. Dopuszczalne odchyłki jakościowe dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego [% m/m] - w ciągu  
 

 
 
Do oceny składu nie wolno dzielić ciągu drogi na odcinki. Oceny dokonuje się w zależności od liczby 
próbek wg tablicy 4.3. Wszystkie właściwości materiałów składowych oraz wyprodukowanej mieszanki 
mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z wymaganiami niniejszych wytycznych w granicach 
dopuszczalnych odchyłek. 
Właściwości te należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych jak i 
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie 
warstwy asfaltowej).  
6.2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralnej 
Uziarnienie oraz zawartość odzyskanego asfaltu każdej próbki pobranej na Wytwórni z luźne mieszanki 
mineralno-asfaltowej oraz wartość średnia z wielu oznaczeń z danego odcinka budowy powinny być 
zgodne wejściowym lub wyjściowym składem mieszanki, z tolerancją podaną w tablic 
4.3. Badanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12697-1 oraz PN-EN 12697-2. 
6.2.3. Badanie właściwości kruszywa 
Wszystkie odchyłki od uziarnienia materiałów użytych d opracowania recepty powinny być 
uwzględnione na bieżąco w dozowaniu wstępnym wytwórni mma. 
6.2.4. Pomiar temperatury składników mieszanki 
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego (wzorcowanego) termometr 
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w p.5.3 
6.2.5. Pomiar temperatury mieszanki 
6.3. Ocena zgodności wykonanej warstwy 
6.3.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 5.1 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru projektu 
w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej o grubości określonej 
w punkcie 1.1. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi gwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę wartości 
granicznej: 
- grubości warstwy, 
- składu mieszanki mineralnej, 
- zawartości lepiszcza, 
- wskaźnika zagęszczenia, 
- równości, 
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Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości granicznej pojawi się przed terminem przedawnienia 
reklamacji lub rękojmi, to zleceniodawca zażąda usunięcia tej wady. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót, w skład których wchodzi 
również warstwa ścieralna z AC11, jest protokół odbioru ostatecznego całości robót, objętych 
kontraktem, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie dowodów dostaw asfaltów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.4. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1m2 warstwy zawiera: 
- prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i transport materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidację na wytwórni, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie asfaltem krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- zagęszczenie bocznych płaszczyzn warstwy i od strony wyżej położonej krawędzi nawierzchni, która 
jest bardziej narażona na działanie napływającej wody, posmarowanie jej asfaltem, 
- spoiny technologiczne i połączenia krawędzi urządzeń obcych zgodnie z wymaganiami WT 
„Wytyczne do związania międzywarstwowego oraz połączeń i grubości pakietów warstw 2009", 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dostarczanych materiałów, mieszanek mineralno-
asfaltowych i zagęszczonej warstwy, wymaganych w niniejszych ST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 11: Określanie powiązania pomiędzy kruszywem 
i asfaltem 
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 12: Określanie wraśliwości próbek asfaltowych 
na wodę 
PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na 
gorąco. Część 13: Pomiar temperatury 
PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na 
gorąco. Część 14: Zawartość wody 
PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 18: Spływność lepiszcza 
PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 22: Koleinowanie 
PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na 
rozciąganie próbek asfaltowych 
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 27: Pobieranie próbek 
PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 
zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia 
PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralnoasfaltowych 
stosowanych na gorąco. Część 29: Oznaczenie wymiarów próbki z 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez 
ubijanie 
PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych 
urządzeniem wałującym 
PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych 
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na gorąco. Część 35: Mieszanie laboratoryjne 
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
Przebudowa drogi powiatowej 1693W 
GR. WOJEW. - ROSOCHA - DO DROGI WOJ. NR 707 
asfaltowych 
PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości 
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy 
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu 
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa Kontrola 
Produkcji 
PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 
na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabianie 
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczanie pustych 
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: 
Oznaczanie gęstości 
wypełniacza. Metoda piknometryczna 
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 
PN-EN 1367-1 
PN-EN 1367-3 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodpornośc Badania właściwości 
cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 
PN-EN 1367-5 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny 
PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 6: Mrozoodporność w obecności soli 
PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 932-2 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek 
laboratoryjnych 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie 
podstawowe i wzorcowanie 
PN-EN 932-6 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda 
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przesiewania 
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 
PN-EN 933-2 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości 
Przebudowa drogi powiatowej 1693W 
GR. WOJEW. - ROSOCHA - DO DROGI WOJ. NR 707 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziaren. Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren 
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni. 
Wskaźnik przepływu kruszyw 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie błękitem metylenowym 
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN ISO 13473-1 Charakterystyka struktury nawierzchni przy użyciu profili powierzchniowych - 
Część 1: Określenie średniej głębokości profilu, 
PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania 
PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badań - Część 7: Pomiar 
nierówności nawierzchni; badanie liniałem mierniczym. 
10.2 Inne dokumenty 
- WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych. 
- WT-2 2010 Mieszanki mineralno - asfaltowe. 
- Wytyczne do związania międzywarstwowego oraz połączeń i grubości pakietów warstw. ZDW 
Katowice 2011 
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ST - 04 Nawierzchnia betonowa 
         
1.      PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.   Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robot betonowych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji robót. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i 
żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i 
podbudowy. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych: 
- nawierzchnia betonowa C15/20 – rzutni pchnięcia kulą 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
1.4.1. Beton cementowy - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,  
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i  
domieszek chemicznych.  
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed  
zagęszczeniem.  
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C 35/45 przy RG b = 35 MPa dla  
próbek walcowych i 45MPa dla próbek sześciokątnych) określający wytrzymałość gwarantowaną  
betonu (RGb ).  
1.4.4 Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na rozciąganie przy  
zginaniu i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię.  
1.4.5 Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na  
jego powierzchnię, wytwarzają „powłokę" pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed  
odparowaniem wody.  
1.4.6 Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju  
poprzecznego.  
1.4.7 Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego  
dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających,  
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco.  
1.4.8 Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych,  
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin  
na zimno.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-00. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów betonowych: szalowanie, zbrojenie, 
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową projektem wykonawczym, 
pozostałymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją u mowy. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1)   Harmonogram i kolejność prac betonowych, 
2)   Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru, 
3)   Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
4)   Świadectwa  jakości   przedstawione   przez   producenta   wyszczególnione w dalszej części 
opracowania, 
2.      MATERIAŁY 
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2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00. 
„Wymagania Ogólne"   
2.2 Cement  
Do betonu klasy C30/37 stosuje się cementy specjalny klasy 42,5 N lub R rodzaju CEM I HSR, 
odpowiadający wymaganiom zawartym w PN-B-19707:2003. W przypadku stosowania do mieszanki  
betonowej kruszywa ze skał metamorficznych (np. twarde wapienie), należy stosować cement  
niskoalkaliczny CEM I HSR/NA.  
 Tabela 1 Wymagania dla cementu klasy 42,5 N lub 42,5 R 

 
2.3 Kruszywo 
Do produkcji mieszanki betonowej na nawierzchnie należy stosować kruszywa naturalne (łamane i nie 
łamane) płukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm, posiadające właściwości 
odpowiadające poszczególnym kategoriom, na podstawie normy PN-EN 12620:2004 oraz mieszanki 
tych kruszyw. 
Tabela 2 Wymagane właściwości kruszywa do nawierzchni z betonu cementowego 

 
Kruszywo łamane powinno odpowiadać zerowemu stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej wg 
normy PN-B-06714.46:1992. 
W przypadku gdy kruszywo nie odpowiada zerowemu stopniowi należy przeprowadzić dodatkowe 
badania według norm PN-B-06714.34:1991 i PN-B-06714.34/Azl:1997. Za zgoda Inżyniera dopuszcza 
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się wykonanie badan dodatkowych wg PN-84/B-06714-24. 
2.4. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni betonowej 
należy stosować wodę spełniającą wymagania wody zasobowej do betonu wg PN-EN 1008:2004. 
2.5. Domieszki do betonu 
Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z norma 
PN-EN 934-2:1999 lub Aprobata Techniczna. 
Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w 
nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001. Zalecana zawartość 
powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6. 
Tabela 3 Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej 

 
Stosowanie innych domieszek powinno wynikać z potrzeb technologicznych, podyktowanych 
warunkami wbudowania mieszanki betonowej. 
Przy doborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Badanie zgodności należy 
wykonać w laboratorium i sprawdzić na odcinku próbnym. 
Procedura techniczna i ilość dozowanych domieszek powinny być zgodne z ustaleniami odpowiednich 
dokumentów i instrukcji. Nie należy stosować równocześnie więcej ni_ 3 rodzajów domieszek. 
2.6. Materiały do pielęgnacji 
Do pielęgnacji świeżo ułożonej nawierzchni z betonu cementowego należy stosować preparaty 
powłokowe posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające Wyrób do stosowania w robotach 
budowlanych. 
Inżynier, po zaakceptowaniu materiału i technologii pielęgnacji, może dopuścić inne materiały, jak np.: 
- piasek bez zanieczyszczeń organicznych zraszany woda przez okres 7 dni, 
- geowłóknina techniczna o grubości co najmniej 5 mm, utrzymywana w stanie wilgotnym poprzez 
zraszanie woda przez okres 7 dni, 
- folie z tworzyw sztucznych. 
3.      SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne" p.3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonu cementowego 
Umywany sprzęt powinien być zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne", p. 3. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwoscią korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 
wyposażona w urządzenie do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: 
- kruszywo + 3%, 
- cement + 0,5%, 
- woda + 2%. 
- przewoźnych zbiorników na wodę, 
- układarek do rozkładania mieszanki betonowej wyposażonej w urządzenia do sterowania stołem w 
pozycji pionowej i poziomej, 
- ewent. deskowania, zależnie od zastosowanej technologii wbudowania, 
- mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej 
- zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych, 
- pił tarczowych do mechanicznego ciecia szczelin dylatacyjnych w betonie, 
- urządzeń do wypełniania masa zalewowa szczelin podłużnych i poprzecznych, 
- ewentualnie urządzeń do wbudowania wkładek (uszczelek) gumowych lub z tworzyw sztucznych w 
szczeliny podłużne i poprzeczne, 
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- maszyn pozwalających na automatyczne skrapianie środkiem powłokowym. 
- sprzętu pomocniczego do prac pielęgnacyjnych. 
4.      TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Dybie, wkładki (uszczelki) lub masy zalewowe oraz preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z 
warunkami podanymi w świadectwach dopuszczenia. 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie powinien 
powodować segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki. 
Czas transportu od wytwórni do miejsca jej wbudowania powinien być uzależniony od właściwości 
mieszanki betonowej i temperatury otoczenia. Liczba środków transportowych musi zapewnić ciągłą 
prace zespołu układającego mieszankę betonowa. Podczas transportu i oczekiwania na rozładunek, 
mieszanka betonowa powinna być skutecznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wilgotności, a w 
przypadku opadów atmosferycznych, przed wypłukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać sie zgodnie z PN-B-06250:1988. 
5.      WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST -00. „Wymagania Ogólne"  
5.2. Projektowanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania przez 
niego badan kontrolnych. 
Projektowanie mieszanki betonowej polega na: doborze kruszywa do mieszanki, doborze ilości 
cementu, doborze ilości wody, doborze domieszek. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki 
mineralnej podano w tabeli 4. 
Tabela 4 Krzywe graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 

 
Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości 
mieszanki betonowej zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003, w następującym zakresie: 
- oznaczenie konsystencji. Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do warunków 
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transportu oraz technologicznych warunków układania i zagęszczania. Dopuszcza się konsystencje V2 -f 
V4 sprawdzana metoda Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3:2001 lub konsystencje SI -f S2 sprawdzana 
metoda stożka opadowego wg PN-EN 12350-2:2001. 
- oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001, dopuszczalna zawartość powietrza 
w mieszance betonowej nie powinna być większa od wartości wyspecyfikowanej o więcej ni_ 4% oraz 
nie powinna przekraczać wartości wg p.2.5. 
Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy niż 0,45. Zaleca się, 
aby zawartość cementu oraz ziaren do 0,25 mm nie była większa niż 450 kg/m3. 
Ponadto mieszanka betonowa powinna spełniać warunek maksymalnej zawartości alkaliów, która 
powinna być mniejsza od 3 kg/m3. 
5.3. Właściwości betonu 
Wbudowany beton powinien odpowiadać klasie wytrzymałości na ściskanie C30/37 oraz klasie 
ekspozycji XF3 wg PN-EN 206-1:2003. Badanie właściwości betonu należy przeprowadzić na próbkach 
sześciennych o boku 150mm (fck,cube) lub na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 
300mm (fck,cyl)- 
Dodatkowe parametry wymagane dla betonu nawierzchniowego: 

 
5.4. Warunki przystąpienia do robót 
5.4.1. Wykonanie odcinka próbnego 
Warunkiem przystąpienia Wykonawcy do Robót jest wykonanie przez niego próby technologicznej z 
odcinkiem próbnym dla sprawdzenia prawidłowości przygotowania procesu technologicznego budowy 
nawierzchni. 
Każdorazowo odcinek próbny należy wykonać: 
- przy zmianie recepty mieszanki betonowej, 
- przy zmianie wytwórni, 
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub cementu, 
- w wypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości produkowanej mieszanki. Wykonawca powinien 
wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczaniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości nawierzchni, 
- określenia potrzebnego czasu pracy urządzeń wibracyjnych dla uzyskania jednolitego zagęszczenia 
całej warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uży materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania jakie będą stosowane do wykonywania nawierzchni. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 500 + 800 m2. Lokalizacja odcinka próbnego 
powinna być uzgodniona z Inżynierem. 
Próba technologiczna powinna być wykonana z wyprzedzeniem pozwalającym na wykonanie 
wszystkich niezbędnych badan zgodnie z p.5.2 i p.5.3 niniejszej Specyfikacji. Ze względu na 
czasochłonność badania 
mrozoodporności w wyjątkowych przypadkach Nadzór może odstąpić od tego badania po otrzymaniu 
pozytywnych wyników pozostałych badan. Po wykonaniu próby technologicznej należy sporządzić 
protokół zawierający uzyskane wyniki badan. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Kierownika Kontraktu. 
5.4.2. Warunki pogodowe 
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Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa ni_ 5°C i 
wyższa ni_ 25°C. Dopuszcza si e wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powyżej +25°C 
pod warunkiem, _e temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy +30°C. W przypadkach 
koniecznych dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 
+5°C pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury 
mieszanki betonowej powyżej +5°C przez okres co najmniej 3 dni. Przy temperatur ze powietrza 0°C 
betonowanie należy przerwać. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i 
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. 
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tabeli 5. 
Tabela 5 Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej 

 
Podczas układania nawierzchni betonowej prędkość wiatru nie powinna wynosić więcej ni_ 16 m/s. 
5.5. Przygotowanie podłoża 
Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa z betonu cementowego C16/20 wg SST D.04.06.01b 
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonowa o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Składniki betonu powinny być dozowane zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
zabezpieczający przed segregacja i wysychaniem. 
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może odbywać się: 
- w deskowaniu przesuwnym ślizgowym. 
- w deskowaniu stałym w prowadnicach (wyjątkowo), 
- w deskowaniu stałym ręcznie, z zagęszczaniem listwa wibracyjna (w sytuacjach dopuszczonych przez 
Inżyniera). 
Nawierzchnia powinna być wykonywana jednowarstwowo. Konstrukcja nawierzchni powinna być 
zgodna z Dokumentacja Projektowa. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie należy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie 
jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-85/S-96015. Do zagęszczenia mieszanki 
betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie. 
Świeżo zagęszczonej Nawierzchni betonowej należy nadać teksturę. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zaakceptowania wybrany sposób nadania tekstury zgodnie z SST. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych powierzchni o 
nieregularnych kształtach, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 
Mieszankę betonowa należy wbudować i zagęścić przed rozpoczęciem wiązania cementu z zapasem 
min.15 minut. 
5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu stałym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn  
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 
uniemożliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 
deskowań z mieszanka betonowa musza być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i 
natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiajacy przyczepność betonu do prowadnic. 
Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej 
niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 
5.8. Wbudowanie mieszanki betonowej w warunkach odbiegających od przeciętnych 
5.8.1. Warunki realizacji Robót odbiegające od przeciętnych 
Do warunków odbiegających od przeciętnych podczas realizacji Robót zaliczyć należy: 
- warunki obniżonej temperatury, gdy temperatura powietrza wynosi poniżej +5°C, 
- warunki podwyższonej temperatury, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej +25°C, 
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- warunki niskiej wilgotności powietrza, gdy wilgotność względna powietrza wynosi poniżej 50%, 
- warunki deszczowe. 
Temperatura mieszanki betonowej w okresie miedzy jej przygotowaniem i wbudowaniem nie może być 
niższa od +5°C lub wy _sza od +30°C. 
5.8.2. Realizacja Robót w warunkach obniżonej temperatury 
Realizacja Robót betonowych w warunkach obniżonej temperatury jest dopuszczalna w razie 
konieczności dokończenia istotnych fragmentów Robót. Dopuszcza si wykorzystanie metody 
zachowania ciepła, której istota polega na pielęgnacji mieszanki w szalunkach. 
Wymagana wytrzymałość na ściskanie beton powinien osiągnąć przez zachowanie ciepła uzyskanego 
podczas podgrzewania składników (kruszywo, woda) mieszanki betonowej oraz ciepła 
technologicznego, wydzielonego w procesie wiązania i twardnienia. Konieczna w tym przypadku jest 
staranna ochrona mieszanki betonowej przed utrata ciepła w okresie jej przygotowania, transportu, 
układania, wiązania i twardnienia do czasu uzyskania przez beton wytrzymałości zapewniającej 
odporność na działanie mrozu. 
5.8.3. Realizacja Robót w warunkach podwyższonej temperatury 
Budowa nawierzchni betonowych powinna być wykonywana w temperaturach otoczenia nie wyższych 
ni_ +25°C. W przypadku wystąpienia wyższej temperatury należy stosować zabiegi obniżajace 
temperaturę mieszanki betonowej z jednoczesnym schłodzeniem podłoża. 
Możliwym rozwiązaniem jest prowadzenie Robót betonowych w innych porach doby. W każdych 
warunkach powierzchnia betonu musi być zabezpieczona przed nadmiernym nasłonecznieniem. 
Temperatura mieszanki betonowej przed wbudowaniem nie może przekroczyć +30 °C. 
5.8.4. Realizacja Robót w warunkach niskiej wilgotności powietrza 
Jeśli podczas betonowania nawierzchni występują zjawiska niskiej wilgotności powietrza, należy 
przygotować odpowiednia liczbę osłon wodoszczelnych utrudniających lub uniemożliwiajacych 
odparowanie wody z powierzchni betonu. 
5.8.5. Realizacja Robót w warunkach opadów atmosferycznych 
W czasie wystąpienia opadów atmosferycznych należy wstrzymać realizacje Robót betonowych. 
Konieczne jest zabezpieczenie wcześniej wykonanych odcinków nawierzchni. Należy asie liczyć z 
koniecznością odprowadzenia nadmiaru wód opadowych szczególnie na tych fragmentach dróg, gdzie 
utrudniony może być odpływ. 
5.9. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi 
Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej stosuje sie masy zalewowe na gorąco posiadające 
stosowny dokument dopuszczający Wyrób do stosowania w robotach budowlanych. Wybrany materiał 
powinien zostać zatwierdzony przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, musza być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń 
obcych, pozostałości po cieciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin musza być suche, czyste, nie 
wykazywać pozostałości pylastych. 
Wypełnianie szczelin masami na gorąco wolno wykonywać przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej 
pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po 
obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1  
Wypełnianie szczelin masa zalewowa należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
5.10. Prace związane z nadaniem ostatecznej tekstury nawierzchni 
Prace te maja na celu podwyższenie współczynnika przyczepności kół pojazdu do nawierzchni i tym 
samym poprawę bezpieczeństwa ruchu. Zaleca asie następujące metody nadania tekstury nawierzchni: 
- Teksturowanie powierzchni betonu przy użyciu szczotki przemieszczanej w kierunku prostopadłym do 
osi jezdni lub układanego pasma nawierzchni. Czynność ta wykonywana być musi na całej szerokości 
pasma nawierzchni w jednym kierunku, szczotka o szerokości nie mniejszej ni_ 50cm. Tekstura 
nawierzchni musi być jednorodna w kierunku podłużnym i poprzecznym. 
- Teksturowanie powierzchni betonu przy użyciu tkaniny jutowej przez ręczne lub mechaniczne 
przeciąganie w kierunku zgodnym z ruchem zespołu układającego. 
- Teksturowanie powierzchni betonu przez częściowe odkrycie kruszywa przy zastosowaniu technologii 
pozwalającej na usuniecie wierzchniej warstwy zaczynu z użyciem związków chemicznych. Stosując do 
mieszanki betonowej kruszywa o odpowiednim uziarnieniu, uzyskać można szorstka powierzchnie 
betonu o niskim poziomie emisji hałasu. 
Wybrana przez Wykonawcę metoda powinna pozwolić na zapewnienie wymaganego współczynnika 
tarcia nawierzchni i powinna zostać zaakceptowana przez Inżyniera po przedstawieniu wyników 
współczynnika tarcia otrzymanego na odcinku próbnym. 
5.11. Pielęgnacja nawierzchni 
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Pielęgnację nawierzchni betonowej prowadzimy za pomocą materiałów wg p.2.6 przez okres minimum 
7 dni. Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, 
należy stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczna i najmniej 
pracochłonna. 
Preparat pielęgnacyjny, posiadający ważny dokument dopuszczający Wyrób do robót budowlanych, 
należy nanieść możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później ni_ 30 minut 
od Rozpoczęcia wiązania, lub zgodnie z zaleceniami Producenta. Ilość preparatu powinna być zgodna z 
zaleceniami producenta. Preparatem pielęgnacyjnym należy równie_ pokryć boczne powierzchnie płyt. 
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia 
betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana woda. 
Inne sposoby pielęgnacji nawierzchni wymagają aprobaty Inżyniera. 
Ruch kołowy po wykonanej nawierzchni jest możliwy po osiągnięciu przez beton wymaganej 
wytrzymałości 28 dniowej stwierdzonej „in situ". 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− szalunków, 
− cementu i kruszyw do betonu, 
− receptury i jakości betonu, 
− sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
− sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
− dokładności prac wykończeniowych, 
− pielęgnacji betonu. 

7.      OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 8. 
Podstawą dokonywania pomiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót. 
8.      ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
Badanie poprawności rozprowadzenia włókien stalowych może być przeprowadzone wizualnie. 
Zawartość włókien może być sprawdzona przez pobranie co najmniej 5 litrów świeżego betonu, 
wypłukanie włókien i ich zważenie. Zawartość zmierzona nie powinna odbiegać o więcej niż 10% od 
wartości założonej. 
9.      PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Ceny jednostkowe obejmują: 
wytyczenie geodezyjne i pomiary, 
dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
prace pomiarowe, 
przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek, 
wykonanie niezbędnych prac ziemnych, 
wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, 
dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją 
        i wszystkimi pracami dodatkowymi. 
pomiary geodezyjne powykonawcze, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłok, 
usunięcie deskowań 
prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - 
będących własnością wykonawcy -  materiałów  rozbiórkowych  z  placu 
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        budowy 
badanie przewidziane w specyfikacji technicznej.   
 
10.PRZEPISY l DOKUMENTY ZWI ĄZANE                                                                      
Związane normatywy 
WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne : Rozdział 1   - Warunki 
Ogólne Wykonania 
Rozdział 5   - Deskowania 
Rozdział 6   - Roboty Betonowe 
Rozdział 7   - Zbrojenia 
Rozdział 8   - Konstrukcje drewniane. 
Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane. 
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ST - 05  Obrzeża  
 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wbudowaniem obrzeży. 
1.2. Zastosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami. 
- ułożeniem obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
1.4. Określenie podstawowe. 
Ława (fundament) - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt. 
Kraw ężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących 
się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach  
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
2. Materiały. 
- Obrzeża betonowe 8x30 cm  
- Zaprawa cementowa 
- Beton na ławy. 
Obrzeża betonowe 8x30 
- obrzeża 8 x 30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1, 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy. 
Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń dla gat.1 
Dopuszczalna odchyłka na długości obrzeża l, mm ± 8 
Dopuszczalna odchyłka na szerokości i wysokości obrzeża b, h, mm  ± 3 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 2 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne 
 

ograniczających pozostałe powierzchnie:  
- liczba, nie więcej niż  2 
- długość, mm nie więcej niż  20 
- głębokość, mm nie więcej niż  6 

 
Materiały na podsypkę i do zapraw 
Materiały na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 
mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-88/B-32250. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
Materiały na ławy 
ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1  
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3. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport. 
Transport elementów prefabrykowanych ścieków obrzeży powinien odbywać się w liczbie sztuk nie 
przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. 
 
5. Wykonanie robót. 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie ławy, 
3.  ustawienie obrzeży, 
4.  wypełnienie spoin, 
Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 
Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
Wykonanie ławy betonowej. 
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się bez szalowania 
przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 
wyrównywany warstwami.  
Ławy pod obrzeża należy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarów może 
wynosić. 
• dla wysokości (grubości) 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości ławy 20% szerokości projektowanej. 
Ustawienie betonowych obrzeży 8x30 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w 
miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, 
żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 0,5 cm. 
 
6.Kontrola jakości robót.  
6.1. Zakres badań. 
• sprawdzenie cech zewnętrznych, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
6.2 Sprawdzenie cech zewnętrznych. 
oględziny zewnętrzne: 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu o. fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
b) sprawdzenie wymiarów: 
Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe obrzeży:  
• na długości ± 8 mm 
• na wysokości ± 3 mm  
• na szerokości ± 3 mm 
sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.01. 
6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.  
6.3.1. Ława betonowa . 
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- Profil podłużny. Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 
niweletą Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy. 

- b) Wysokość (grubość) Wysokość ław oraz szerokość górnej powierzchni ławy należy 
sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancję wymiarów 
podano w pkt. 3.2.1.2. 

- c)Równość górnej powierzchni ławy. Równość sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 
punktach, na każde 100 m ławy, 3- metrowej łaty, Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy 
nie może przekraczać 1 cm . 

- d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie 
może przekraczać 2 cm na 100 m wykonanej ławy.  

6.3.2.Obrzeża ( krawężniki) betonowe. 
- a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży . Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w plamie od 

linii projektowej wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika . 
- b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny 

krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić 1 cm na każde 100 m badanego niwelacją 
ciągu obrzeży . Równość górnej powierzchni obrzeży . Równość górnej powierzchni obrzeży 
sprawdza się przez położenie w dwóch punktach, na każde 100 m obrzeży 3-metrowa łata. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeży i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm . 

- c) Dokładność wypełnienia spoin. 
Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego obrzeża.  Spoiny muszą 
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego krawężnika i obrzeża 
chodnikowego wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących opisanych w niniejszej 
specyfikacji oraz m3 ławy betonowej pod krawężniki. 
 
8. Odbiór robót.  
Dokonuje się następujących odbiorów: 
• Odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST  
• Odbiór końcowy na podstawie badań podanych w ST 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności – Umowa między Inwestorem i Wykonawcą. 
Cena jednostki obmiarowej 
 Cena ustawienia 1 m obrzeża obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie obrzeży z wypełnieniem spoin  
- odwiezienie sprzętu. 

 Cena ułożenia 1 m3 ławy betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie ławy, 
- odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
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prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. Dokumenty związane  
Normy: 
 
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
Przy odbiorze . 
PN-88/B-06250 „Beton zwykły", 
PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonów", 
PN-88/B-30000 „Cement portlandzki", 
PN-88B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”, 
PN-88/B-30005„Cement hutniczy”, 
PN-88/B-32250„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw", 
BN-80/6776.03.04. „Krawężniki i obrzeża chodnikowe”. 
BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru". 
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ST - 06 Nawierzchnia poliuretanowa 
 
 

1. WSTĘP                                                                                                                                                           
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowo- gumowej 14, mm, na odcinkach gr. 20 mm i 25 
mm. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
bezspoinowej, poliuretanowo-gumowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa. 
Nawierzchnia sportowa kauczukowa grubość 14,0 mm, nieprzepuszczalna dla wody , do użytkowania w 
butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy.  
1.4.2. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne"  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne"  
 
2.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Nawierzchnia sportowa typu pełny poliuretan „Full Pur” bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, grubość 
min 14 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana 
bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. W każdej warstwie 
nawierzchnia posiada jednolitą barwę w połączeniu z granulatem EPDM.  Służy  do pokrywania 
nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów 
lekkoatletycznych na obiektach , na których odbywają się zawody najwyższej światowej rangi.  
Nawierzchnia powinna spełniać wymogi IAAF. Poszczególne warstwy muszą posiadać barwę 
pochodzącą od koloru zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR. 
Nie dopuszcza się stosowania komponentów z recyklingu w żadnej warstwie nawierzchni. 
Dodatkowo Zamawiający stawia warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na 
przedmiotowym obiekcie była zainstalowana na co najmniej dwóch stadionach w Europie, 
posiadających certyfikat IAAF Class 1.  
 
Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzięki swojej strukturze jest odpowiednio 
przyspojona do podbudowy, nie odrywa się od niej a jej wierzchnia warstwa użytkowa jest odporna na 
kolce lekkoatletyczne i zapewnia przez wiele lat możliwość użytkowania obiektu bez potrzeby renowacji 
czy wymiany. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a 
zawartość związków chemicznych powinna spełniać wymagania normy DIN 18035. 
 
Nawierzchnia typu pełny poliuretan z powodzeniem instalowana była na kilkuset obiektach w Polsce 
służących zarówno do rekreacji (szkoły, regionalne kluby etc.) jak i sportu wyczynowego (Stadiony 
Lekkoatletyczne, OSiR, COS etc.). System poliuretanowy typu pełny poliuretan otrzymał najwięcej 
Certyfikatów IAAF First Class spośród wszystkich nawierzchni lekkoatletycznych instalowanych 
metodą In-situ na świecie i w Polsce. Również Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) docenił jakość 
nawierzchni poprzez pozytywne zweryfikowanie stadionów wykonanych w tej technologii w Europie.  
 
Nawierzchnia nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów 
prefabrykowanych.  
Nie dopuszcza się zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu i EPDM z 
recyklingu. 
 
Wymagane parametry nawierzchni 
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Poz. Określenie parametru , jednostka Wartość  wymagana 

1 Grubość nawierzchni min 14 mm 
2 Wytrzymałość na rozciąganie 0,70 – 0,75 MPa 
3 Wydłużenie w chwili zerwania  62 – 68  % 
4 Odporność na ścieranie  3,0 – 4,0 g 
5 Amortyzacja siły w tem 230C 35 – 45 % 

6 
Tarcie/Poślizg 
- nawierzchnia sucha (min – max) 
- nawierzchnia mokra (min – max) 

 
83 – 85 
55 - 60 

7 Odkształcenie pionowe w temp. 23°C 1,7 – 1,9 mm 

8 
Odporność nawierzchni na działanie butów z kolacami: 
- wytrzymałość na rozciąganie 
- wydłużenie w chwili zerwania 

 
0,7 – 0,75 MPa 
0,62 – 0,65 MPa 

9 

Odporność po sztucznym starzeniu: 
- wytrzymałość na rozciąganie 
-wydłużenie w chwili zerwania 
-redukcja siły w temp 23 ºC 

 0,60 – 0,66 MPa 
0,55 – 0,59 % 
0,35 – 0,40 % 

10 Zmiana barwy po sztucznym starzeniu 4 - 5 
 
Dodatkowo Zamawiający stawia warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na 
przedmiotowym obiekcie była zainstalowana na co najmniej dwóch stadionach w Europie, 
posiadających certyfikat IAAF Class 1.  

Dla potwierdzenia jakości produktu , wymagane do oferty dokumenty dotyczące nawierzchni z 
pełnego poliuretanu, celem weryfikacji: 
 

• certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektów wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego 
zgodnego z żądaną grubością nawierzchni bieżni 

• autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą 
konkretnego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji, 

• Aktualny Certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni. 
• Kompletne raporty z badań potwierdzające wymagane parametry i rodzaj zastosowanych 

komponentów nawierzchni wydane przez niezależne laboratoria posiadające akredytację. 
• kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium 

badające nawierzchnie sportowe, wydane w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, 
• kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877: 2014 potwierdzające pozostałe 

niewyszczególnione powyżej parametry, 
• kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez 

niezależne laboratorium posiadające akredytację, potwierdzające wymagane maksymalne 
zawartości metali ciężkich zgodnie z wymaganiami normy DIN 18035 

• aktualny atest higieniczny lub dokument równoważny, 
• próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i 

typu oferowanego produktu, 
• aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki 

zarządzania jakością – EN ISO 9001, 
Jednocześnie wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o 
następującej treści: 
 
Wykonawca oświadcza, że do wykonania zmówienia w zakresie nawierzchni bieżni zastosuje 
nawierzchnię (podać rodzaj, nazwę handlową) ...................... produkcji (podąć nazwę 
producenta) .................... Oświadczam, że oferowana nawierzchnia została zainstalowana na 
dwóch obiektach wykonanych w Europie, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1 (podać 
miejsce wykonania obiektów z oferowaną nawierzchnią)  
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a)....................................................................................  
b)……………………………………………………… 
 
Charakterystyka podbudowy 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 
odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od 
zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). 
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania 
się warstwy górnej, nie wymaga impregnacji . 
Impregnacja podłoża . 
Przy podbudowie asfaltobetonowej– nie impregnuje się 
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”. 
Nawierzchnia właściwa  jest układana wielowarstwowo .  
Warstwa dolna 
Wykonuje się ją w następujący sposób. System PUR mieszany jest w odpowiedniej proporcji wagowej  
składników A i B . Składnik A powinien być wstępnie wymieszany. Mieszać należy w mieszalnikach do 
PUR o wymuszonym działaniu  tak, aby nie napowietrzyć systemu . Obroty mieszalnika nie mogą 
przekraczać 300 obr/min.  Następnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowane podłoże ( 
patrz : podbudowa , impregnacja ) oraz rozprowadzany  raklami . 
Rakle posiadają  „zęby” o wysokości zależnej od żądanej grubości rozprowadzonego systemu PUR. 
Teoretyczne zużycie systemu PUR  dla spodniej warstwy nawierzchni poliuretanowej powinno wynosić 
ok.  2,20  kg.  
 Należy pamiętać , iż w przypadku nierówności podłoża z asfaltobetonu lub nie dostatecznym 
jego zagęszczeniu zużycie systemu PU wzrośnie. Po upływie 5-10 min. warstwę PU zasypuje się z 
nadmiarem  „lekkim” granulatem  EPDM o granulacji 1-4 mm , który pod wpływem swojego ciężaru 
topi się w warstwie PUR. Należy nie dopuszczać do powstawania „łysych plam” . Przyjęto teoretycznie, 
iż zużycie  granulatu EPDM wynosi 2,20 kg na 1 m2 . Nie dopuszcza się zastosowania granulatu SBR z 
produkcji pierwotnej ani z recyklingu i EPDM z recyklingu. 
Warstwa pośrednia. 
Warstwy pośrednie wykonuje się w identyczny sposób jak warstwę dolną. Podczas wykonywania tej  
warstwy zmniejsza się ewentualne nierówności warstw poprzednio ułożonych wynikających np. z 
nierówności podłoża. Należy jednak pamiętać, iż duże nierówności są trudne do usunięcia, a wręcz 
niemożliwe. Przy zachowaniu  zużycia podanego materiału w granicach 2,20 kg i  granulatu EPDM – 
2,00 kg ,  grubość warstwy powinna być taka sama jak warstwy dolnej. Nie dopuszcza się zastosowania 
granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu i EPDM z recyklingu 
Warstwa górna – użytkowa . 
Warstwa górna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy , lecz stosowany jest odmienny 
system PUR a materiałem wypełniającym system PU  jest  granulat EPDM o średnicy ziarna 1-4 mm. 
Kolor  EPDM-u powinien korespondować  z kolorem użytego systemu PUR.  Grubość warstwy 
wynosi ok. 4-5 mm, przy zużyciu systemu PUR i granulatu EPDM na 1 m2. Nie dopuszcza się 
zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu i EPDM z recyklingu 
 
Całkowita gr systemu wynosi min 14,0 mm 
 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w 
przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w 
danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące oraz wg zaleceń producenta . 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. „Wymagania ogólne" . 
Transport materiałów wg instrukcji producenta. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 
Przed instalacją: 
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• sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, 
• odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niż 2 mm, 
• podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone),  
• nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), 
• prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w 

granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyżej o co najmniej 3ºC od panującej w tym miejscu 
temperatury punktu rosy, 

• sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość , a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami 
powinna wynosić min. 14 mm . 
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Posypka z 
EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą poliuretanu. Nie należy dopuścić do 
powstawania „łysych plam” a nadmiar granulatu EPDM powinien być zebrany. Powstałe łączenia 
(wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających 
późniejsze użytkowanie.  
Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych 
w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, 
kortów itp).  
 Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, 
ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a 
czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastałych nierówności. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I INSTRUKCJA U ŻYTKOWANIA I PIEL ĘGNACJI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00. „Wymagania ogólne" i ściśle wg zaleceń producenta 
nawierzchni. 
Ogólna instrukcja użytkowania zewnętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych 
wykonywanych bezpośrednio na placu budowy.   
Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny 
być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni 
piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową 
oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczać do jazdy 
na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne 
służby komunalne ) powinien być kontrolowany  -  również ze względu na nośność podbudowy . 
Uwagi ogólne 
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. 
Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania  jest zróżnicowany i  jest 
poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie 
zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt. 
Szczegółowa  instrukcja użytkowania zewnętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych 
wykonywanych bezpośrednio na placu budowy.   
Wprowadzenie  
Syntetyczne nawierzchnie sportowe są wykonywane z nadzwyczaj trwałych polimerów, 
zaprojektowanych tak aby były odporne na wpływ niekorzystnych wpływów klimatycznych oraz 
utrzymać stałość parametrów użytkowania w obuwiu sportowym (z kolcami) w okresie  ich 
użytkowania. Jednak w celu zachowania odpowiednich parametrów użytkowych nawierzchni jest 
konieczna kompleksowa i regularna kontrola nawierzchni sportowych (raz na rok) oraz bieżąca jej 
konserwacja. Te podstawowe uwagi są bardzo ważne ponieważ zakres i sposób konserwacji zależy od 
sposobu ułożenia nawierzchni i zmienia się w zależności od zanieczyszczeń przenoszonych drogą 
powietrzną oraz graniczących z nimi obiektów takich jak piaskownie, obszary wegetacji roślin), które 
mogłyby zostawić mech i liście . 
Gwarancja wydana przez instalatora zwykle jest warunkowa i uwzględnia podstawową konserwację 
użytkownika. 
Pielęgnacja  
Aby zachować długowieczność nawierzchni sportowej i zakonserwować ją, konieczne są procedury 
mające na celu:  



Remont bieżni na obiekcie sportowym "Stadion Lekkoatletyczny" im. Wiesława Maniaka w Szczecinie przy ul. 
Litewskiej 20, dz. nr 1/5. 

44 

• Utrzymanie nawierzchni w należytej czystości. 
• Bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników nawierzchni.  
• W wypadku nawierzchni przepuszczających wodę, łatwe osuszanie wody powierzchniowej , 

które jest podstawą długości życia nawierzchni. 
• Zachowanie estetycznego wyglądu obiektu. 

W tym celu należy wykonywać następujące czynności: 
• Usuwać  liście i inne zanieczyszczenia z nawierzchni,  
• Myć nawierzchnię by usunąć zanieczyszczenia takie  jak brud, algi, mech, piasek, itp., 
•  Stosować profilaktycznie środki mających na celu wyeliminowanie mchu i innych porostów 

niszczących nawierzchnię sportową, 
• Okresowo usuwać chwasty w linii krawężnika okalającego nawierzchnię sportową. 

Maszyny do czyszczenia i konserwacji  
Spadające liście, sosnowe igły i inne szczątki drzew nie powinny pozostawać na nawierzchni przez długi 
okres czasu ponieważ ich dolne partie szybko gniją, tworząc zanieczyszczającą "skórę" na nawierzchni i 
są naturalnym środowiskiem dla alg i mchu.  
W celu usunięcia zanieczyszczeń organicznych i brudu idealny jest mechaniczny zamiatacz liści albo 
odkurzacz. Miejsca szczególne mogą być czyszczone ręcznie. Maszyny i urządzenia czyszczące 
powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym. Należy unikać zanieczyszczeń pochodzących 
z mechanizmów, ponieważ rozlane paliwo albo smar powodują trwałe uszkodzenie nawierzchni.  
Nawierzchnia sportowa może być uszkodzona również poprzez przejazd i używanie maszyn o dużym 
nacisku na koła, powodujących duże tarcie oraz używanie urządzeń posiadających  ostre krawędzie. 
Wymagane jest stosowanie maszyn o szerokim profilu opon i zmniejszonym ciśnieniu w nich, miękkich 
szczotkach oraz uważne manewrowanie mechanizmami i maszynami.  
Przynajmniej raz na rok nawierzchnia powinna być umyta urządzeniem pod wysokim ciśnieniem. Na 
rynku można znaleźć wiele urządzeń do tego typu prac. Od myjek ręcznych do mechanicznych. 
Zastosowanie odpowiedniego urządzenia lub maszyny zależy od powierzchni do umycia. Można je 
kupić lub wynająć. 
Nawierzchnie poliuretanowe mogą oprzeć się ciśnieniom do 120 bar bez ryzyka uszkodzenia ich. Wiele 
urządzeń myjących pozwala na dodanie środków czyszczących i środków grzybobójczych do wody. Te 
chemikalia pomogą zapobiegać rozwojowi warstwy mchu i alg powstałych na nawierzchni.  
Połączenia z nawierzchniami trawiastymi – bieżnie la 
 
Stadiony lekkoatletyczne posiadające arenę centralną z trawy naturalnej wymagają jej koszenia i 
konserwacji, co za tym idzie regularnego dostępu maszyn powierzchni z trawy, znajdującej się wewnątrz 
areny. Zalecane jest aby przejazd przez bieżnię la odbywał się w miejscach ochronionych rozwiniętymi 
matami prefabrykowanymi wykonanymi z gumy lub innego rodzaju materiałów elastycznych. 
Zapobieganie uszkodzeniom 
Aby zapewnić utrzymywanie nawierzchni w wysokim standardzie, powinny być ograniczenia w 
używaniu jej w innych celach niż sportowe  oraz narzucone zasady jej użytkowania.  

• Generalnie - żadne pojazdy nie powinny poruszać się na syntetycznej nawierzchni. 
• Jeżeli konieczny jest przejazd maszyn i pojazdów o nacisku powyżej 1′500 kg na 4 opony,  

należy zabezpieczyć nawierzchnię podestami z desek w celu rozłożenia nacisku. 
• Chronić nawierzchnię przed olejami, paliwem, rozpuszczalnikami oraz chemikaliami. 
• Zabronione jest odpalanie ogni sztucznych i palenia papierosów na nawierzchni. 
• Wewnętrzny tor bieżni la stadionu nie powinien być używany dla treningu.  

Uszkodzenia i renowacja nawierzchni  
Żywotność syntetycznej nawierzchni sportowej zależy od jej jakości, używania oraz sposobu 
konserwacji. Generalnie żywotność nawierzchni używanej intensywnie to 8-10 lat. Po tym okresie 
użytkowania nawierzchnia powinna być odnowiona. Odnowienie wykonane okresowo zapobiega 
całkowitej degradacji nawierzchni, która wymagałaby kompletnego jej odtworzenia.  
Odnowienie musi być wykonane przez profesjonalnych wykonawców ze znajomością tego typu prac !  
Są różne sposoby odnowienia nawierzchni sportowych:  

• Kompletne odnowienie przez zastępowanie zniszczonej nawierzchni syntetycznej  nowym 
materiałem 

• Częściowe odnowienie przez zastępowanie zlokalizowanych zniszczonych części nawierzchni  
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• Re-tooping  lub pokrycie całości  odpowiednimi syntetycznymi materiałami  
• Częściowy re-tooping , w szczególności zniszczonych części nawierzchni  

Uwagi: 
Wymagane jest częściowe albo kompletne odtworzenie linii. Należy pamiętać, że dodatkowe malowanie 
lub natrysk, wykonane na przepuszczalnych nawierzchniach sportowych zmniejszają przenikalność 
wody w nawierzchni. 
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. 
Jako że stan nawierzchni , użycie i stosowanie różnych środków czyszczących jest poza naszą kontrolą, 
nasze sugestie bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie lub albo oparte na testach, nie 
zwalniają od testowania odpowiedniości czyszczących produktów i ich zastosowania.  
UWAGI! 

� Nawierzchnie sportowe powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  

� Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie atestów higienicznych, wymogów 
p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

� W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 

� Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

� Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 
normami. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne" . 
Jednostką obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
• Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość , a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z 

kolcami powinna wynosić min. 14 mm . 
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
•  Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. 
• Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej.  
• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 
•  Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w 
przypadku boisk, kortów itp).  

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne” 
 
10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
          1. Dokumentacja techniczna, instrukcja producenta. 
         2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
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ST - 07 Urządzenia sportowe 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem urządzeń sportowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót j.w. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.. „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

- kompletny zestaw belki wyczynowej, IAAF nr E-06-0433, zawierający wszystkie potrzebne 
elementy: ramę ze stali nierdzewnej z obniżonymi krawędziami do umieszczenia w rozbiegu, 
dwie listwy wyczynowe z plasteliną do rozgrywania zawodów, listwę bez plasteliny do 
treningu, drewnianą belkę nośną z łatwowymienialną białą belką odbicia, rury drenażowe i 
kratki odpływowe plastikowe do odprowadzania wody z wnętrza ramy, specjalny skrobak 
kształtowy do formowania plasteliny na listwach wyczynowych, plastelinę zapasową około 
300g, nagroda Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

- wyczynowa skrzynia do skoku o tyczce - stalowa nierdzewna, IAAF nr E-05-0418, 
przeznaczona do umieszczenia w rozbiegu, odporna na warunki zewnętrzne.  

- pokrywa na skrzynie do skoku o tyczce - stal nierdzewna, służą do zabezpieczenia wnętrza 
skrzyni, 

- koło do pchnięcia kulą - śr. 2135 mm, stal cynkowana, IAAF nr E-06-0450, cztery elementy 
stalowe cynkowane galwanicznie, skręcane ze sobą przy pomocy 8 śrub, wewnętrzna 
powierzchnia koła pokrywana jest białą farbą przeznaczoną do malowania bezpośrednio na 
warstwie ocynku 

- próg do pchnięcia kulą - stalowo - drewniany wyczynowy, IAAF nr E-06-0451 z możliwością 
wymiany elementu wierzchniego w przypadku np. upuszczenia kuli lub zwykłego zużycia, 
stalowa rama progu cynkowana galwanicznie i dodatkowo malowana proszkowo, wymienny 
element wierzchni wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubości 20 mm malowanej 
ekologicznym lakierem wodorozcieńczalnym 

- rów z wodą – prefabrykaty z polimerobetonu w kształcie litery L.  
Elementy uzupełniające; 

- konstrukcja podpierająca oraz aluminiowe profile do zakrycia rowu, gdy nie jest on 
potrzebny do rozegrania zawodów.  

- studzienka rozdzielcza dla kabli elektrycznych zapewnia bezpieczne doprowadzenie 
zasilania i szybkie podłączenie podczas zawodów elektronicznych urządzeń 
pomiarowych i informacyjnych.  

- polimerbetonowa studzienka posiada ze wszystkich stron fabryczne uformowania do 
podłączenia kabli w rurach osłonowych o średnicy 70 mm i 100 mm. 

- pokrywa zamykająca studzienkę. 
      - łapacze piasku - korytka wykonane z polimerbetonu, przykrycia w postaci rusztu oczkowego ze 
        stali ocynkowanej wraz z nakładaną matą gumową, koloru czarnego. 
      - korytka szczelinowe – z polimerobetonu (bezspadkowe) , krawędzie ze stali ocynkowanej   
        wyposażone w przykrycia z tworzywa sztucznego (znacznik pierwszego toru). System zgodny z  
         wytycznymi IAAF oraz PZLA 
 
3. SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z 
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 
 
4. TRANSPORT 
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z instrukcją producenta  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru  robót podano w ST - 00. „Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
   Aprobaty techniczne urządzeń, dokumentacja techniczna 
 


