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Grupa Klasa Kategoria Opis

45f12fo0-8 Roboty budowlane W zakresie budowy obiektóW sportowych

452722ro-r Roboty budowlane w zakresie jed nofu n kcyj nych
ośrodków spońowych

45LZ2L7L-8 Roboty budowlane w
zakresie lodowisk



I. ORESLENIE PRZEDMTOTU IZAKRES INWESTYCJI

opracowanie obejmuje budowę caloroczne8o lodowiska z materiałów syntetycznych'
Jest to lodowisko nie trwa|e zwiqzane f gruntem' Ukladane na podiożLr f kostki brukowei
betonowej. Montaź i demontaż jest sżybki i prosty'

okreś|enie fUnkcjonowania calorocznego Iodowiska z mat€fiałów syntetvcfnvch.

Nażwa ,,cało.oczne |odowiśko,, oznacza, że moźe ono funkcjonować we wszystki.h porach roku bez
wfg|ędu na tempe.aturę tzn. w okresie zimowym, wiosennym, |etnim ijesiennvm.

Niniejsze- opracowanie obejmuje budowyę rozbiera|nego |odowiska całorocfnego z syntetycznych
materiałów w Byczynie' Lodowisko wybudowane będzie W techno|ogii producentów |odow|sx syntetycfnychjako ś|izgawka do ]azdy figu|owe] oraz do mini hokeiu da dzieci |udfi doros]ych' Budowa |odowiska
całorocznego z syntetycznych materiałóW polega na montażu poszczególnych składanych eer.entóW o
wymiarach 1 ,0m x 1 '0m łączonych na obce pióro oraf bandy, wyposażonei W bramki

Prcjektu].e się Wykonanie lodowiska o WYmiaĘch 2om x 1om

W ramach tej części projektu pEew]dziano podbLrdowę pod odow]sko Wykona],]ąz kostki brukowej betonowej
Podbudowa o wymiarach 2Bm x 18m. podbudowa zostanie wykonana w koryci; o d 3ocm na podsypkowej
warctwie piaskowej z użyciem kostki brukowej betonowej oraf obęeży betonowych, Grubośc kostki
betonowejScm.

Plac' wykonany z kostki brukowej betonowe] róWnież będzie ogrodzony ]ekkim plotem , nie da]ącym moz||WoŚć
Wo]nego wejścia na teren |odowska

Dostarczenie i montaż na|eżeć będzie do Zadań wykonawcy inwestyc]i'

l|' ooÓLNE WYMAGAN|A DowczĄcE RoBóT

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia Wszystkich cfynności Wykonawczych ' p|z ygoto!łaWczycn,
zasadniczych' pomocniczych sk]adających 5ję na komp|elność robót Wynikających z noim pzeprsow
technicznych' WarunkóW technicznych, ninjejsze] specfiłacii' pŻepisóW bezpieczeństwa ihigieny pracy,
](ode]$u pracy' oraz zasad sztuki budow|aną. Wykonawca robót ]est odpow edzia ny za jakość |cn Wy(o|an a
oraz ich fgodność z dokumentacją projektową i po|ecen ian] i ]nŹyn iera.

N e Wywiązywanie się z jakichko|Wiek f MW WarunkóW może być podstawądo zeMania kontraktu z W]ny
Wykonawcy z calą konsekwencją skutkóW Wynikających z umowy,

Wykonawca nie może Wyko|z ystywaĆ blędóW Iub opuszczeń W dokumentach kontraktowych a w razie ich
Wykrycia Winien natychmiast powiadomić inwestora . który W porozum|en|u f pro]ektanler. dohona odpo'edn ch
zm|an I popraw€k.

Wykonawra jestzobowiązany abyWszyslkie mateńaly doslarczone na budowę posiadały odpowednle atesty i
cerMjkaty.

Wykonawca ponosjwsze|kie koszty fwiązane f dostarczeniem matenałow'



specwkacja dotycząca wykonania podłoźa pod |odowisko z kostki
brukowej betonowej.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotcm ninieiszej ogólnej spccylikacji teollnicznci (()S1.) są u1maglnia
dotyczące wykonania i odbioru robót związanyclr z uykonaniem chodnika z brukorł'ej kostki
betonowej dla zadania

1,2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specylikacja Technicznajest stoso\\'anajako dokun1ent pr7(targo\\'v i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót \łynrienion)ch \ł punkcic l'l.

1.3. Zakres robót objętych ssT
Ustalenia zawańe \\' niniejsĄ specy.likacji dolr'czą zasod prorradzenia robót

związanych z rł.ykonaniem chodnika z brukowej kostki betonorlcj.

l '4. określcnia podstarr'owc

l.4.1. Betonowa kostka brukowa lub prefabrykat betonou} (ażur) - kształtka \\.\1\\arzana z
betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 'iest jako kształtka .icdnorvarstwo*.a lub w
dwóch warstwach połączonyclr ze sobą llwale w l.azie prodLlkcii'

1.4.2. Pozostałe okrcślęnia podstawowc są zgodnc z oborviązując)ni. odpouiedninri poIskimi
nomami i z definicjami i z definicjami podanymi rv OS I D-M-00.00.00 ..Wymagania
ogólne'' pkt 1.4.

l.5. ogó|ne wymagania dotyczące robót

ogólne wymagania dotyczącc robót podano w ()ST D-\4-00'00.00..Wymagania
ogólne'' pkt 1.5.

2. N{,ĄTt]R1-Ą1-t'

2.1. ogólne wymagania dotyczące matcriałów

ogólne wymagania dotyczące materialó\t. ich poz1skirrania i skladorrania. podano u
osT D-M-00.00'00 '.wymagania ogó|ne.'pkt 2'

2.2, Betonorva kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata lechniczna

Warunkiem dopuszczenia do sbsowania betonowei kostki brukowej w budo$nictwie
drogowym jest posiadanil- aprobaty technicznej. wydanej przcz uplawnionąjednostkę'



2'2.2. Wygląd zewnętrzny

struktura tĘ'robu po\ł'inna być zwalta. bcz rys. pęknięć. plam i ub}'tkó\ł.
Powierzchnia góma kostek portinna być równa i s7'orslka. a kra\\ędzie kostck ńrtne i

proste' wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 n1m dla koslck o gnrbości ś 80 mm.

2.2.3. Kształ1. wyfiiary i kolor kostki brukou'€j ażuró\\'

Do wykonania nawierzchni chodnika sostlje się bctono\\ą koslkę bruko\\ą i pl)1)
betonowe ażurowe o grubości 80 mm'

l-olerancje rł 1lniarort e \qnojlą|
- na długości i 3 mm.
- na szerokości :! 3 mm.

na glubości l5mn].
Kolory kostęk produkowanych aktualnic \\ kraju to: szar1. ceglany. klinkierowv.

grafilowy i brązow}-

2,2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Bętonowe kostki brukorłc powinny micć cech1' tjzvkonechanicznc okleślone w
tablicy l.

Tablica l ' Cechy fizykomechaniczne betono\ł.ych kostek brt|ko!q'ch

Lp. Cechy \\'lrLość

I W}.trzymałość na ściskanie po 28 dniach. MPa. co
najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

Ó()
50

2 Nasiąkliwość wodąwg PN-B-06250 [2]. %. nie \ł.ięcei niż :)

odpomość na zamrażanie. po 50 cyklach zanrr.rżania. \g
PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata nrasy. %. nie więccj niż
c) obnizenie \\,)'trzymałości na ściskanie $ stosunku do
w}trzymałości

próbel nie zamrazan1ch. o.. nie rłięcci niz

oraK
5

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego $g PN-B-0.l l l l [l]. rnnr.
nie więcej niz

4

2.3' Materiały do produkcji b€tonowych kostck bruko$l*ch

2.3.1. cemęnt

Do produkcji kostki brukowci należy sk)sować ccmcnt poltlandzki. boz dodatków.
klasy nie nizszej niż ..32.5.'. Za|eca się stoso\anie cemcntu o jasnvm kolorze. Cenrcnt
powinien odpowiadać uymaganiom PN-B-l970| [.ł].
2.3.2. Kruszywo do betonLl

Należy stosować kruszywa nineralne odporviadającc u}maganiorn PN.8.06712 |3].
Uziamicnie kruszywa powinno b1'ć ustalone rl' rcccpcie laboratoryjnej mieszanki

betonowej. pŹy założonych palanctrach wynaganych dla produkowancgo r,r1'robLt.



2-3.3. Woda

Woda powinna być odmiany ..J'. i odpowiadać rvymaganiom PN-B-32250 l5]'

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek bruko\łych stosuic się dodatki r,r postaci p|ast!likatoró$ i
barwnikó\ł'' zgodnie z receptą laborator!ną.

Plastyfikatory zaper,vniają gotowym \łyrobom \\.iększą Ę'trzymalość. mnicjszą
nasiąkliwość i większąodpomość na niskie lempcratury i działanie soli'

stosowane barwniki powirury zapęwnić kostce trwałc rvybarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.

3. SPRzril
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ogólne wymagania dot-Yczące sprzętt| podano rł oST D-N1-00.00.00 ..W.r.nragania
ogólne,' pkt 3.

3'2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukorvej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukoweI w1,konL1je się ręcznie.
Jeśli powierzchnie Śą duże, a kostki brukowe mają jednolity ksztalt i kolor. nlożna

stosować męchaDiczne urządzenia układające' lJrządzcnie sk]łada się z w(lzka i chrtrytaka
sterowanęgo hydmulicznie' służącego do pŻenoszenia z palety warstw)' kostck na miejsce jch

ułoŹenia.
Do zagęszczenia nawicrzchni stosujc się wibratory pł}lo\!e z osloną z lworzywa

sztucznego.

{. TRĄ\sPoRT
4.1. 0gólne wymagania dotyczące transportu

ogólne wymagania dotyczące hansportu podano w oST D-M-00'o0.00 ..Wynragania
ogólne,' pkt 4'

4'2. TranŚpoń betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betoDo\ł'ę układane są \ł'arstwo\!o na palecic.
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min' 0.7 rłytrzymałości projektowanei. kostki
pŹewożone są na stanowisko' gdzie spccjalne urządzenie pakuje jc rr lil|ię i spina taśm4
stalową co gwarantuje transport samochodami w nicnaruszo !'m stanic.

Kostki bętonowe można ró\^nież przewozić samochodami na palctach transporto\Ęch
producenta.

5. WYKONANIIi Ro'J()'T

5'1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano W oST D.M.00.00.00 '.Wynragallia ogólne''
pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Kory'to wykonane w podłożu powinno być u)profilorrane zgodnic z projektorran)mi
spadkami podłufnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z \\.}maganiami podan)'mi $ osT D-
04.01'01 '.Koryto wraz z plofilo\\.aniem i zagęszczeniem podłoŹa..' WskaŹnik 7J!ęszczenic
koĄ.ta nie powinien być mniejszy niż 0'97 według normalnej metod) Proctora.



Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczcj. to narł'ier.zchllię chodnika z kostki
brukowei można wykonywać bezpośIednio na podłożu z grunlu piaszczyslcgo o WP >
]5 Ló] \ł upr7ednio \^}kollcn1m kor1cie'

5.3. Podsypka

Na podsypkę naleŻy stoso$'ać piasek odpouiadający lvyrnaganionr I,N-B-0ó7l2 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zar''ierać się rr granicach od j do 5 cm.

Podsypka powinna być zwilżona rt.odą zagęszczona i $l'profilo\\ana.

5.4. warstwa odsączająca

Jężęli w dokumentacji pĄektowej dla wykclnania chodnika przcwitlziana jest warstwa
odsączająca, to jej wykonanie powimo być zgodne f warunkani okrcślonymi rv oST D-
04.02.01 ..warstwy odsączające i odcinaiące.''

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostck brukorvych

Z uwagi na różnorodność ksaahów i kolorórł produkorvan;ch ktlstek. możli\\e jest
ulożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego \\ dokunrcntacji plojekto\łej lub
zaakceptowanego przcz Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podklzu piaszczystym w taki sposrib. ab1 szczelin1
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŻ!'układać ok. l.5 crn w}'żej od
projektowanej niwelety clrodnika' gdyż W czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeni| '

Po ułożeniu kostki' szczeJiny nalęży wypchić piaskienr. a następnie za|]]iesc
powierzchnię ułożonych kostek przy uiyciu szczotck ręcznvch Ittb nrechaniczn'".ch i
przyst@ić do ubiiania nawjeŹchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostck brukoq}ch. stosuie się \\ibrator} pł}towe z
osłoną z tworzywa sztucznego d|a ochron}' kostck pŹęd uszkodzenienr i zabrudzeniem.
Wibrowanie na|eży prowadzić od krar,v'ędzi powicrzchni ubijanej w kierunku środka i
.jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęsz'czalia nawięrzchni Z betonow}'ch kostek bukowvch nic wolno użIvać
walca.

Po ubiciu nawicrzchni na1eży uzupcłIlić szczeliny materialcnl do w-vpcłnienia i
zamieść nawierzchnię' Chodnik z wypełuienierrr spoin piaskien nie wymaga pielęgnacji -
może być zaraz oddatry do uż}tkowania

6. xo:\.TRol,'\ .,AK()Ścl RoBóT
6.1. Ogó|ne zasady kontro|i jakości robót

ogólnc zasady kontroli jakości robót podano w oST D-M-0()'()0.00 ..Wymagania
ogólne'. pkt 6.

ó.2. Badania przed przyŚtąpieniem do Iobót

Przed przystąlicniem do robót Wykolrawca porriniclr sprarrdzić. czy ploduccnt kostek
brukow) ch posiada aprobalę |ec|Uliczną'

Pozostałe \ł'ymagania określono w oST |)-05.02.23 ..Narr'icrzchnia z kostki brukorvcj
beronowej".

ó.3. Badania w czasic robót

6.3.1. sprawdzęnie podłoża

Sprawdzenic poc1łoza polega na slwierdZeniu Zgodności Z dokumcntacią projek1o\Ą,ą i
odpowiednimi SST.



Dopuszczalne tolerancje wy-noszą dla:
- głębokości koryta:

o szerokości do 3 m: t l cn.
o szerokoścj po\ł'yżej 3 m: :| 2 cn].

- szcrokości koryta: t 5 cm'

6.3.2. Sprarłdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymagalrych spadków poprzccznyoh i
podłużnych po]ega na stwięrdzeniu zgodności Z dokunentacią projektową otaz pkt 5.3
niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie r,r1 konania chodniko

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ohodnika z bctonowych kostck brukowych
polega na stwierdzcniu zgodności wykonania z dokumentac'ją proicktową oraz \ł'ynraganiami
pkt 5.5 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokości spoin.
sprawdzenie prawidłowości ubijania (u'ibrorvania).

- sprawdzenieprawidłowościwypełnieniaspoirr.
sprawdzenie. czy przyjęty deseń (wzór) i kolor narł.icrzclrni j est zachowany.

6.4. Sprawdzenie ccch geometrycznych chodnika

ó.4'l. Sprawdzenię równości chodnika

Sprawdzenie 'rtiwności nawicrfchni pżep|owadzać nalcży łatą co naimniej raf na
kazde i50 do 300 ml ułoionego chodlrika i w miciscach wątpliulclr. .jednak nie rzadziej iiŻ
raz na 50 m chodnika' Dopuszcza|ny prześwit pod latą 4 m nic powinien przekraczać ].0 cm'

6.4.2. Sprawdzenie profi lu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłuŻnego przeprowadzać nalcży fa pomocą niwcLacji, biorąc
pod uwagę punkty charakterystyczne. jednak nic rzadziej niż co l 00 m '

odchylenia od projektovanei niwelety chodnika w punktaclr załamania nirt.elety nie
mogąprzekraczaćl3cm'

6.4,3, Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przckroju poprzccznego dokonywać należy szablonenl z poziomicą. uo
najnrniej raz na każde 150 do 300 m. chodnika i w nicjscach wątpliu-rclr. jednak nie rzadziei
niŹ co 50 m. Dopuszcza|ne odchy|enia od projektolvanego pro|ilu \\!'noszą t 0.:i7n.

7' oBM|^Ił RoBÓ.r
7'1. Ogólne zasady obmiaru robót

ogóIne zasady obmiaru robót podano w oST D-M-00.00.00 ..W1magania ogólnc.. pkl
1.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarort,ą jest nr] 1metr kwadrato\)) w}konancpo choilnika z brukorvc'j
kostki betonowej.

8. oDl}lÓR RoBÓ'I.

ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogó]ne'. Pkl
8 .



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. ssT i
wynaganiami Inżynie.a, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki poz1tywne.

9. ?oDs].AwA PŁATNoŚcI
9.1' Ogólne usta|enia dotycząc€ podstary platności

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano tt'oST D.M.00'00.00
.'w}'rnagania ogólne'' pkt 9.

9,2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
dostarczeDie materiałów na miejsce wbudowania.

- wykonanie kory'tą
eu ' wykonanie warstwy odsączającej.

- wykonanie podsypki,
- ułożęnie kostki brukowej |ub a'iurów wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczęlin.
- pŹeprowadzeŃe badali i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej'

l0. PRZEP|sY zwlĄzANE
10.1, Normy

1. PN-B-041l1 Mateliały kamienne. oznaczanie ścielalności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B.067|2 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B.l970l cement. cement powszechnego uż1,tku. Sktad. wymagania t ocena

zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. woda do betonów i zapnw
6' BN.68/893l- Drogi samochodowe. oznaczenie wskaŹnika piaskowego.
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