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4.Nawierzchnie  z kostki granitowej             -kod CPV 45233262-3                          SST B-04 
5.Nawierzchnie  z płyt kamiennych              -kod CPV 45233262-3                           SST B-05 
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2



      OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

      
      

DLA PROJEKTU :ZAGOSPODAROWANIA TERENU PAŁACOWO-
PARKOWEGO OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W  
WOSKOWICACH MAŁYCH, 
WOSKOWICE MAŁE 15, 46-100 NAMYSŁÓW
DZIAŁKA 26/45, AM-2, OBRĘB WOSKOWICE MAŁE, 
GMINA NAMYSŁÓW

                                                         ST-00

   

                   

3



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA      

1. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących realizacji projektu 
Zagospodarowania Terenu Pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach 
Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów  działka 26/45, AM-2, obręb Woskowice Małe, 
gmina Namysłów
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)   Zamawiający: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych; Woskowice Małe 15, 
46-100 Namysłów
2)   Instytucja finansująca inwestycję: 
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych; Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów
3)   Organ nadzoru budowlanego…………………
4)   Wykonawca………………………..
5)   Zarządzający realizacją umowy……………………..
1.3Charakterystyka przedsięwzięcia
1.3.1Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe       
Teren stanowiący przedmiot opracowania jest położony w południowo-zachodniej części 
Woskowic Małych, gmina Namysłów  na działce 26/45.
 Ośrodek usytuowany jest w zespole pałacowo-parkowym. Budynek szpitalny  mieści się w 
zabytkowym pałacu z XVIII w. Został on przebudowany w latach 1872 – 1915, wówczas nadano 
mu styl neogotycki.
Wjazd i jednocześnie wejście główne na teren Zespołu Parkowo-Pałacowego znajduję sie w 
Północnej części. Prowadzi doń asfaltowa droga dojazdowa, będąca boczną ulicy Głównej we Wsi 
Woskowice Małe. Wejścia na teren znajdują sie również od strony drogi ziemnej od strony 
południowej -działka 26/38. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki :
- pałac, w którym znajduje sie budynek szpitalny Ośrodka Leczenia Odwykowego
- dwukondygnacyjny budynek, będący zapleczem szpitala
- garaże
Na terenie objętym występują następujące nawierzchnie tworzące układ komunikacyjny:
- nawierzchnia asfaltowa, 
- nawierzchnia z kostki betonowej,
- nawierzchnia z kostki kamiennej,
- nawierzchnia ziemna.
Na  terenie  Parku,  w  części  północnej  na  zbiornikiem  wodnym,  znajdują  sie  ścieżki  ziemne  z
krawężnikami  betonowymi  w  bardzo  złym  stanie.  W  części  południowej  znajdują  sie  jedynie
ścieżki "wydeptane  na dziko".
Na terenie parku w jego centralnej części istnieje zbiornik wodny o nieregularnej linii brzegowej.  
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące elementy małej architektury:
- ławki            - 17 sztuk
- kosze na śmieci - 6 sztuk,
- gazony z kręgów betonowych - 2 sztuki,
- latarnie zasilane solarnie - 18 sztuk
- latarnia tradycyjna              -1 sztuka
- brama wjazdowa i ogrodzenie
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Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci 
- sieć ciepłownicza,
- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacyjna
- siec elektroenergetyczna
- sieć telekomunikacyjna.
1.3.2 Ogólny zakres robót
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z 
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach 
budowlanych.
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika 
Zamówień .
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu:  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45243300-5 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

          Specyfikacje szczegółowe
1.Roboty przygotowawcze i ziemne              -kod CPV45111200-0                            SST B-01
2.Roboty betonowe                                        -kod CPV 45223500-1                           SST B-02
3.Nawierzchnie  mineralne                            -kod CPV 45233262-3                           SST B-03 
4.Nawierzchnie  z kostki granitowej             -kod CPV 45233262-3                           SST B-04 
5.Nawierzchnie  z płyt kamiennych              -kod CPV 45233262-3                           SST B-05 
6.Altana                                                         -kod CPV 45223220-4                           SST B-06
7.Elementy małej architektury                       -kod CPV 45421160-3                          SST B-07
8. Zieleń                                                         -kod CPV 45112711-2 , 77310000-6    SST B-08  
9 Faszynowanie brzegu zbiornika wodnego  -kod CPV 45243300-5                          SST B-09
                                                                           

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach
1.Roboty przygotowawcze i ziemne          -kod CPV45111200-0                           SST B-01
-karczowanie wytypowanych do wycinki drzew
-wywiezienie powstałego drewna i gałęzi
-oczyszczenie terenu po karczowaniu drzew
-Zdjęcie humusu i korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie
-wywóz nadmiaru ziemi oraz rozplantowanie humusu
-wykop pod płytę fundamentową altany. 
2.Roboty betonowe                                                           -kod CPV 45223500-1     SST B-02
-wykonanie płyty fundamentowej altany
-podbudowa betonowa zatoczek z kostki granitowej
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-ławy pod obrzeża
3.Nawierzchnie mineralne z odsiewek granitowych         -kod CPV 45233262-3     SST B-03
-nawierzchnie mineralne z odsiewek granitowych
4.Nawierzchnie z kostki granitowej                                 -kod CPV 45233262-3     SST B-04
 -zatoczki z kostki granitowej 
5.nawierzchnie z płyt kamiennych przerośniętych trawą -kod CPV 45233262-3     SST B-05
6.Altana                                                                             -kod CPV 45223220-4     SST B-06
-konstrukcja drewniana altany
-pokrycie dachu gontem bitumicznym 
-obróbki blacharskie
7.Elementy małej architektury                                           -kod CPV 45421160-3    SST B-07
-montaż ławek parkowych i koszy
8. Zieleń                                                       -kod CPV 45112711-2 , 77310000-6    SST B-08    
-nasadzenia krzewów i drzew, róż i traw ozdobnych
-wykonanie trawników
-roboty pielęgnacyjne
9 Faszynowanie brzegu zbiornika wodnego                    -kod CPV 45243300-5      SST B-09
 -wykonanie palisady z kołków faszynowych
-ułożenie kiszki faszynowej.
 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót
1.4.1 Projekt: Zagospodarowania Terenu Pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów  działka 26/45, AM-2, obręb 
Woskowice Małe, gmina Namysłów
1.4.2  Szczegółowe  specyfikacje techniczne   
                             
Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych nw. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:    

1.Roboty przygotowawcze i ziemne              -kod CPV45111200-0                           SST B-01
2.Roboty betonowe                                        -kod CPV 45223500-1                          SST B-02
3.Nawierzchnie  mineralne                            -kod CPV 45233262-3                          SST B-03 
4.Nawierzchnie  z kostki granitowej             -kod CPV 45233262-3                           SST B-04 
5.Nawierzchnie  z płyt kamiennych              -kod CPV 45233262-3                           SST B-05 
6.Altana                                                         -kod CPV 45223220-4                           SST B-06
7.Elementy małej architektury                       -kod CPV 45421160-3                          SST B-07
8. Zieleń                                                         -kod CPV 45112711-2 , 77310000-6    SST B-08  
9 Faszynowanie brzegu zbiornika wodnego  -kod CPV 45243300-5                          SST B-09
                                                                           

Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.

1.5 Definicje i skróty

[1] Aprobata technicznaPozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i

6



tryb  udzielenia  aprobat  technicznych  oraz  jednostki
upoważnione  do  tej  czynności  określane  są  w  drodze
Rozporządzenia właściwych Ministrów

[2]  Atest Świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem
jakości  i  bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki
naukowo-badawcze

[3] Bezpieczeństwo
realizacji  robót
budowlanych

Zgodnie  z  przepisami  bhp  warunki  wykonania  robót
budowlanych,  ale  także  prawidłowa  organizacja  placu
budowy  i  prowadzonych  robót  oraz  ubezpieczenie
wykonawcy  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z
ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a  także  odbudowa,  rozbudowa,  przebudowa  oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez
specjalistyczną,  upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą
lub  urząd  państwowy,  wskazujący,  ze  zapewniona  jest
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

[7] Dokładność
wymiarów

Zgodność  wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną

[8] Dokumentacja
budowy

Ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

1) Pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym

2) Dziennik budowy
3) Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
4) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służą-

ce realizacji obiektu
5) Operaty geodezyjne
6) Książki obmiarów

[9] Dziennik budowy Urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w toku  wykonywania
robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ
nadzoru budowlanego

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź
stany  wznoszonego  obiektu,  służące  planowaniu,
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organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] Impregnacja Powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenie  materiału
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.:
agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia

[12] Inspektor  nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami
budowlanymi,  która  może  sprawować  osoba  posiadająca
odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem
Izby Inżynierów Budownictwa

[13] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
bezpośrednim  kierowaniem  organizacją  placu  budowy  i
procesem robót budowlanych, która może sprawować  osoba
posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[14] Klasa betonu Liczbowy  symbol  określający  wytrzymałość  betonu  na
ściskanie w warunkach normowych

[15] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodności  z  Polskimi  Normami,  przeznaczeniem  i
przydatnością użytkową

[16] Kosztorys Dokument  określający  ilość  i  wartość  robót  budowlanych
sporządzony  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów,
narzutu kosztów pośrednich i zysku

[17] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy

[18] Kosztorys ślepy Opis  robót  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania  z
zestawieniem materiałów podstawowych

[19] Kosztorys
powykonawczy

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe  zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian
technicznych  i  technologicznych  dokonywanych  w  trakcie
realizacji robót

[20] Materiały
budowlane

Ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących
prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu
wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części

[21] Nadzór autorski Forma  kontroli,  wykonywanej  przez  autorów  projektu
budowlanego  inwestycji,  w  toku  realizacji  robót
budowlanych,  polegająca  na  kontroli  zgodności  realizacji  z
założeniami  projektu  oraz  wskazywaniu  i  akceptacji
rozwiązań zamiennych

[22] Nadzór inwestorski Forma  kontroli,  sprawowanej  przez  inwestora  w  zakresie
jakości i kosztów realizowanej inwestycji
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[23] Norma zużycia Określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość
(ilość)  jakiegoś  składnika  niezbędną  do  wytworzenia
produktu o określonych cechach jakościowych

[24] Obiekt budowlany Budynek  wraz  z instalacjami  i  urządzeniami technicznymi,
budowla  stanowiąca  całość  technicznie  –użyteczna  wraz  z
instalacjami i urządzeniami 

[25] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie
wykonanych robót

[26] Polska Norma Dokument  określający  jednoznacznie  pod  wglądem
technicznym  i  ekonomicznym  najistotniejsze  cechy
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do
materiałów  budowlanych,  metod,  technik  i  technologii
budowania obiektów budowlanych

[27] Pozwolenie  na
budowę

Decyzja  administracyjna  określająca  szczegółowe  warunki
zabezpieczenia  terenu  budowy  i  prowadzenia  robót
budowlanych,  określa czas użytkowania i terminy rozbiórki
obiektów  tymczasowych,  określa  szczegółowe  wymagania
dotyczące nadzoru na budowie

[28] Protokół  odbioru
robót

Dokument  odbioru  robót  przez  inwestora  od  wykonawcy,
stanowiący podstawę żądania zapłaty

[29] Przedmiar Obliczone  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji
projektowej,  ewentualnie  z  natury  (przy  robotach
remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu

[30] Przepisy techniczno-
wykonawcze

Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty
budowlane  ich  usytuowanie  oraz  warunki  użytkowania
obiektu budowlanego

[31] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[32] Roboty
zabezpieczające

Roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już
wykonanych  lub  będących  w  trakcie  realizacji  robót
inwestycyjnych.  Konieczność  wykonania  robót
zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu
budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do
wykonania  prac  w celu  zapobieżenia  awarii  lub katastrofie
budowlanej.  Roboty  zabezpieczające  mogą  wystąpić  na
obiekcie  w  chwili  podjęcia  przez  inwestora  decyzji  o
przerwaniu  robót  na  czas  dłuższy  a  stan  zawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli
przed  wpływami  atmosferycznymi  lub  zapobieżenia
wypadkom

[33] Roboty zanikające Roboty budowlane,  których  efekty są  zakrywane  w trakcie
wykonywania kolejnych etapów robót
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[34] Rusztowania Konstrukcja  jednorazowa  (na  ogół  drewniana)  systemowa
wielokrotnego  użytku,  lub  specjalna  służąca  jako  pomost
roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości

[35] Wada techniczna Efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimu
technologicznego  powodujący  ograniczenie  lub
uniemożliwiający  korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca

[36] Zadanie budowlane Cześć  przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiące  odrębną
całość  konstrukcyjną  lub  technologiczna,  zdolna  do
samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji
technologiczno-użytkowych.

[37] Znak
bezpieczeństwa

Prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom  i
wyrobom, które uzyskały certyfikat

2.Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i  poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.
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 zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od dpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów              
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie         
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren stanowiący przedmiot opracowania jest położony w południowo-zachodniej części 
Woskowic Małych, gmina Namysłów  na działce 26/45.
 Ośrodek usytuowany jest w zespole pałacowo-parkowym. Budynek szpitalny  mieści się w 
zabytkowym pałacu z XVIII w. Został on przebudowany w latach 1872 – 1915, wówczas nadano 
mu styl neogotycki.
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Wjazd i jednocześnie wejście główne na teren Zespołu Parkowo-Pałacowego znajduję sie w 
Północnej części. Prowadzi doń asfaltowa droga dojazdowa, będąca boczną ulicy Głównej we Wsi 
Woskowice Małe. Wejścia na teren znajdują sie również od strony drogi ziemnej od strony 
południowej -działka 26/38. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki :
- pałac, w którym znajduje sie budynek szpitalny Ośrodka Leczenia Odwykowego
- dwukondygnacyjny budynek, będący zapleczem szpitala
- garaże
Na terenie objętym występują następujące nawierzchnie tworzące układ komunikacyjny:
- nawierzchnia asfaltowa, 
- nawierzchnia z kostki betonowej,
- nawierzchnia z kostki kamiennej,
- nawierzchnia ziemna.
Na  terenie  Parku,  w  części  północnej  na  zbiornikiem  wodnym,  znajdują  sie  ścieżki  ziemne  z
krawężnikami  betonowymi  w  bardzo  złym  stanie.  W  części  południowej  znajdują  sie  jedynie
ścieżki "wydeptane  na dziko".
Na terenie parku w jego centralnej części istnieje zbiornik wodny o nieregularnej linii brzegowej.  
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci 
- sieć ciepłownicza,
- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacyjna
- siec elektroenergetyczna
- sieć telekomunikacyjna.

2.2.1. Przekazanie terenu budowy
         Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na  warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy .
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)   dokumentacje techniczną 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  terenu  remontu  oraz  wszystkich  materiałów
i  elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego
odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób
satysfakcjonujący  zarządzającego realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, zabezpieczenia etc. żeby 
zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z aktualnymi 
rozporządzeniami Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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2.2.3 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych, takich jak rurociągi
i kable etc. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych  instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu
remontu i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie         
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa              
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe         
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe    
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

W  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót,
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do
akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) program zapewnienia jakości.

2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót.

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót.
 
2.3.4 Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
-
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest  obowiązującym  dokumentem budowy prowadzonym przez  kierownictwo
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami .Zapisy
do  dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan
bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z
zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny być czytelne  i  dokonywane  w porządku
chronologicznym  jeden  po  drugim, nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  sposób
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane,  oznaczane  i  datowane przez  zarówno wykonawcę  jak i  zarządzającego realizacją
umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie  przez zarządzającego realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w  p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót   z  polecenia
zarządzającego realizacją umowy 
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- daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów oraz  przyjęcia,  odrzucenia  lub
wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat jakości materiałów
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich
odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też:
α) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
β) Pozwolenie na budowę ;
χ) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
δ) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
ε) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie;
φ) Protokoły odbioru robót,
γ) Opinie ekspertów i konsultantów,
η) Korespondencja dotycząca budowy.
ι)
2.4.4  Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli      zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie.

3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
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uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy.
4.Materiały i urządzenia
Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie technicznym.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych.

4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem tych materiałów będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 
jako wadliwe i  niezapłacone.

4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały tymczasowo składowane na budowie, były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki 
jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.5  Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym 
bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

7.Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 
z programem zapewnienia jakości.

8. Obmiary robót
Zasady obmiarowania i oceny  zaawansowania robót określa umowa.

9. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń  roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz  ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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 9.4.2. 
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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,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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, 
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 i stwierdzi ich 
wykonanie. 
9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.
 
9a.  Podstawa płatności   
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe  robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
W cenie jednostkowej zawarte zostaną wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne 
do wykonania robót podstawowych i ich jakości oraz wymagane zabezpieczenia elementów 
zastanych.
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10.Przepisy związane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i
normatywami. 

10.2    Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami
• Ustawa o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca  2003 r.  (Dz.U.  Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z późniejszymi zmianami
• rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
• rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub  metod.  Będzie informował zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH             
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  

              ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA PROJEKTU :
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PAŁACOWO-PARKOWEGO 
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W  WOSKOWICACH MAŁYCH, 
WOSKOWICE MAŁE 15, 46-100 NAMYSŁÓW
DZIAŁKA 26/45, AM-2, OBRĘB WOSKOWICE MAŁE, 
GMINA NAMYSŁÓW

 
1.Roboty przygotowawcze i ziemne              -kod CPV45111200-0                           SST B-01
2.Roboty betonowe                                        -kod CPV 45223500-1                          SST B-02
3.Nawierzchnie  mineralne                            -kod CPV 45233262-3                          SST B-03 
4.Nawierzchnie  z kostki granitowej             -kod CPV 45233262-3                           SST B-04 
5.Nawierzchnie  z płyt kamiennych              -kod CPV 45233262-3                           SST B-05 
6.Altana                                                         -kod CPV 45223220-4                           SST B-06
7.Elementy małej architektury                       -kod CPV 45421160-3                          SST B-07
8. Zieleń                                                         -kod CPV 45112711-2 , 77310000-6    SST B-08  
9 Faszynowanie brzegu zbiornika wodnego  -kod CPV 45243300-5                          SST B-09
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                      SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                  
                                                B-01
       Roboty ziemne i przygotowanie terenu pod budowę 

Kod według Wspólnego Słownika zamówień / CPV- 45111200-0

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót ziemnych i przygotowania terenu pod budowę przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych dotyczących  realizacji projektu Zagospodarowania Terenu Pałacowo-
parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-
100 Namysłów  działka 26/45, AM-2, obręb Woskowice Małe, gmina Namysłów
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 
ziemnych i przygotowania terenu pod budowę przewidzianych w projekcie. 

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych i
ziemnych wraz ze wszystkimi czynnościami towarzyszącymi. W zakres robót przygotowawczych 
i rozbiórkowych wchodzi:

• przygotowanie terenu budowy,
• prace geodezyjnych 
• karczowanie wytypowanych do wycinki drzew
• wywiezienie powstałego drewna i gałęzi
• oczyszczenie terenu po karczowaniu drzew
• zdjęcie humusu i korytowanie pod nowoprojektowane nawierzchnie
• wywóz nadmiaru ziemi oraz rozplantowanie humusu
• wykop pod płytę fundamentową altany. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.

1.7 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
określeniami zawartymi w STWiOR.

2 Materiały
Występują wyłącznie materiały pomocnicze.

3 Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
3.3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
dostosowanym do charakteru i rozmiaru robót.

Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zry-
warki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
•  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.4. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew
i krzaków należy stosować: - piły mechaniczne, - specjalne maszyny przeznaczone do karczowa-
nia pni oraz ich usunięcia - spycharki, - koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowa-
dzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR.
4.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.1.2 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.
4.1.3 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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4.1.4 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruntów
4.2.1.Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
4.2.2. 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 nadzoru.

5 Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR i Projekcie Budowlanym.

5.2 Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:

• jeżeli obiekt nie posiada trwałego ogrodzenia zabezpieczyć (ogrodzić) plac budowy - ogro-
dzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a
jego wysokość powinna wynosić nie mniej, niż 1,50m.

• wyrównać stosownie do potrzeby teren, łącznie  z zasypaniem i zabezpieczeniem nierów-
ności i wszelkiego rodzaju wykopów, należy zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad
nim kable, przewody i inne urządzenia,

• w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je i zabezpieczyć 
po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub 
nadzór nad nimi, ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą,

• w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usu-
nięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykony-
wanie robót,

• osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do 
robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych oraz oświetlenie placu budowy i miejsc pracy,

• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki dla pracowników zatrudnionych na 
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miej-
sce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza bu-
dynkami,

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budo-
wie,

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

5.3 Prace pomiarowe i geodezyjne
• wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno – wysokościowego obiektów,
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
• stabilizowanie punktów w sposób trwały,
• wykonanie pomiarów bieżących,
• inwentaryzacja powykonawcza
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
. 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 Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
• Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
• Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów załamania.
•  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 
10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć 
+1 cm i - 3 cm.
• Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 
cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
• Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10~ jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp 
nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.
•
6 Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR.

6.2 Kontrola jakości robót przygotowawczych.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej kompletności przygotowania terenu budowy. 
Kontroli podlega sposób wykonania robót.

6.3 Kontrola jakości prac pomiarowych.
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK.

7 Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Wymagania i zasady dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR. Obmiar robót będzie określał 
faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w załączonym do dokumentacji 
przetargowej przedmiarze robót.

7.2 Jednostki obmiarowe
Według przedmiaru robót.

8 Odbiór robót
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR.

9 Podstawa płatności
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9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR. Podstawę płatności za 
wykonane roboty określa umowa. O ile w umowie nie zostanie określona inna forma 
wynagrodzenia , obowiązującą formą jest wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie 
oferty Wykonawcy .
9.2. Cena poszczególnych pozycji kosztorysowych dla ustalenia kwoty ryczałtowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określo-
ne dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny kwot ryczałtowych robót będą obej-
mować: 

• 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.

10 Przepisy związane
1. Rozporządzenia i ustawy wymienione w specyfikacji STWiOR
3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

    4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji
 i Kartografii, Warszawa 1979
5. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979
8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983
9. Wytyczne techniczne G-3.1, Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983, OJ

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

24



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                  
                                                B-02
                              
                         ROBOTY BETONOWE 
         
                              Kod według Wspólnego Słownika zamówień / CPV45223500-1  /.

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
dotyczących realizacji projektu Zagospodarowania Terenu Pałacowo-parkowego Ośrodka 
Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów  
działka 26/45, AM-2, obręb Woskowice Małe, gmina Namysłów.

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 Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.

Niniejsza SST będzie również podstawą do:
• kontrolowania jakości wykonywanych robót
• przeprowadzenia procedur odbiorowych.;
• rozliczenia wykonanych robót.
•

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych:
  -wykonanie płyty fundamentowej altany
-podbudowa betonowa zatoczek z kostki granitowej
-ławy pod obrzeża
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu :
*0 przygotowania mieszanki betonowej,
*1 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
*2 wykonanie i odbiór zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mo-
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kro w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego,
*3 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
*4 pielęgnacją betonu.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną.
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji szczegółowej są zgodne z odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w STWiOR, a także podanym poniżej:
*0 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i do-
mieszek chemicznych.
*1 Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
*2 Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
*3 Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
*4 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym.
*5 Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ci-
śnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
*6 Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
*7 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w 
MPa.
*8 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G- wytrzymałość (zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.
*9 Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów  betonowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR.  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót powinny mieć:

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
• Atest hutniczy,

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta.

2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

• Dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 R,
• Dla betonu klasy B30, B37 i B45- klasa cementu 42,5 R,
• Dla betonu klasy B50 i większej - klasa cementu 52,5 R.

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 
musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom:

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996 PN-EN 
196-3; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,

• sprawdzenie zawartości grudek.
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
• wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
• wg próby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 
się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

• cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

• cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane
do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwo-
ry do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klam-
ry na wewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 
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powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie:

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowy-

wania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.2.2.Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

• zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,
• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
• wskaźnik rozkruszenia:

- dla grysów granitowych - do 16%,
- dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,

• nasiąkliwość - do 1,2%,
• mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powin-

na wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %,
• zawartość związków siarki - do 0,1 %,
• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzor-

cowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

• do 0,25 mm - 14=19%,
• do 0,50 mm - 33=48%,
• do 1,00 mm - 53=76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
• zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
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• zawartość związków siarki - do 0,2%,
• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
• zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg nor-

my PN-B-06714.26,
• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,

• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość za-
nieczyszczeń obcych,

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, 
gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę 
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

• napowietrzającym,
• uplastyczniającym,
• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
• napowietrzająco - uplastyczniających,
• przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 
wymagania:

• nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściska-

nie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie 
wg normy PN-B-06250,

• wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.
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Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych
 o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości 
cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

• 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
• 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 
nie powinna przekraczać:

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
• wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziar-

nieniu kruszywa do 16 mm,
• wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznię-

ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Konsystencję mieszaki sprawdza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania:
• metodą Ve-Be,
• metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego.

2.4. Stal zbrojeniowa
2.4.1.Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-
H-84023/6: stal klasy A-IIIN (B500SP) i A-0 (St0S-b).

2.4.2.Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP wg normy PN-H-84023/06 o parametrach:
średnica pręta w mm 6 - 32
granica plastyczności Re (min) w MPa 355
wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490
wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355
wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295
wydłużenie (min) w % 20
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zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St3S-b wg normy PN-H-84023/01 o parametrach:
średnica pręta w mm 5, 5 - 40
granica plastyczności Re (min) w Mpa 240
wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w Mpa 370
wytrzymałość charakterystyczna w Mpa 240
wytrzymałość obliczeniowa w Mpa 200
wydłużenie (min) w % 24
zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o  parametrach:
średnica pręta w mm 5,5 - 40
granica plastyczności Re (min) w Mpa 220
wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w Mpa 310
wydłużenie (min) w % 22
zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem.

2.4.3.Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 
być podane:

• nazwa wytwórcy,
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
• numer wytopu lub numer partii,
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej,
• masa partii,
• rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

• znak wytwórcy,
• średnica nominalna,
• znak stali,
• numer wytopu lub numer partii,
• znak obróbki cieplnej.
•

2.5. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.6. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości przyjętej przez wykonawcę 
organizacji robót .
 3.1. Roboty betonowe
Roboty te można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacyjne.
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Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować 
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania 
mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
3.2. Roboty zbrojarskie
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 
wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne 
oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania 
BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt
powinny być odpowiednio przeszkolone.

4.TRANSPORT
4.1Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej
4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą 
zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 
wymagań w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy. 
4.3. Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek i
wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
4.4. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
4.5. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
4.6. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej.

4.7. Transport mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej
4.7.1.Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

• 90 min. - przy temperaturze +15°C,
• 70 min. - przy temperaturze +20°C,
• 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.7.2. Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1 wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarski i 
zbrojarskie.
5.1.Roboty betoniarskie
5.1.1. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru) obejmującej:

• wybór składników betonu,
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania miesz. be-

tonowej,
• sposób transportu mieszanki betonowej, kolejność i sposób betonowania,
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób 

pielęgnacji betonu,
• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
• prawidłowość wykonania zbrojenia,
• zgodność rzędnych z projektem,
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wyma-

ganą wielkość
otuliny,

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy robo-
czej,

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innym przerw dy-
latacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów w w betonową 
konstrukcję
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie 
składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
• ±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie.
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednia
z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub ru-
rociągu pompy, Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buława-
mi o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej,

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na
głębokość 5=8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miej-
scu w czasie 20=30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 
0,3=0,5 m,

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jed-
nym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierun-
ku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów na-
leży ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
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dni. Temperatura mieszanki betonowej opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.1.4. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na najmniej 15 Mpa.

5.1.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpo-

wiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być więk-
sze niż 2 mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu.

5.1.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

• szybkość betonowania,
• sposób zagęszczania,
• obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
• zapewniać odpowiednią szczelność,
• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
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sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej.

5. 2 Roboty betoniaskie 

5.2.1 Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
•   Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.
• Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
• Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uźyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
• Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 5 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane
dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.2.3. Montaż zbrojenia
• Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
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deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
� 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
� 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
� 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
� 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
� 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym.
•    Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 
mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia 
belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów - na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Roboty betoniarskie
6.1.1 .Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej 
niż:
• 1 próbka na 100 zarobów,
• 1 próbka na 50 m3 betonu,
• 3 próbki na dobę,
• 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidywanej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu ściskanie w okresie
krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
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wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 
dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących 
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresię 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-B-06250.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:

• badanie składników betonu,
• badanie mieszanki betonowej,

• badanie betonu.

6.2. Roboty zbrojarskie
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
• próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej.
Usytuowanie prętów:
• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniej-

szenia grubości otuliny,
• rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
• długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym).
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Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%,
• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich licz-

by na tym pręcie,
• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarową jest m3 betonowanych elementów,m2 szalowania.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie

z dokumentacją projektową i ST,
• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

8.2.2.Zakres robót
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia etapu robót zbrojarskich i pisemnego 
zezwolenia inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega
odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
• rozstawu strzemion,
• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w STWiOR.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Roboty betoniarskie
9.1.1 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa 
uwzględnia:
• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
• oczyszczenie deskowania,

• przygotowanie i transport mieszanki,
• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
• wykonanie przerw dylatacyjnych,
• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
• rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materia-

łów rozbiórkowych,
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
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9.2. Roboty zbrojarskie
9.2.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
• łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
• montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 
• wykonanie badań i pomiarów,
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność i usunięcie ich

poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły.   
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. (bez  dodatków)
PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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                     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                  
                                                B-03
                             

                                                    Nawierzchnia mineralna               
                                              - kod CPV- 45233262-3  
1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni mineralnej w ramach realizacji
projektu Zagospodarowania Terenu Pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów  działka 26/45, AM-2, obręb 
Woskowice Małe, gmina Namysłów.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy wykonywaniu nawierzchni mineralnej.

1.3. Zakres robót objętych SST
- Wykonanie nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej gr. 5 cm,Podbudowa z klińca 
kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr, 12 cm oraz tłucznia niesortowanego 0/63 mm 
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa mineralnego - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki,
która stanowi warstwę nośną nawierzchni dla ścieżek spacerowych, alei w parkach,
ścieżek rowerowych, leśnych, cmentarzy, placów zabaw, pól golfowych i innych miejsc przezna-
czonych do rekreacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje się łupki wysokogórskie,
wiążący żwir i kamień naturalny. Zastosowany materiał nie może ulegać kruszeniu się podczas
eksploatacji i nie pylić. Powinien zachować odporność na działanie zewnętrznych warunków
atmosferycznych.

2.3. Wymagania dla materiałów
W celu wykonania nawierzchni mineralnych należy używać jedynie takiego materiału który
został wyprodukowany z kamienia naturalnego.
Materiał przeznaczony do budowy ciągów pieszo-rowerowych powinien posiadać stosowne
atesty oraz deklaracje świadczące o dopuszczeniu danego materiału do obiegu w budownictwie,
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a szczególności:
- atest higieniczny świadczący o przeznaczeniu do budowy ścieżek pieszorowerowych;
- ocenę przydatności mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych
oraz wierzchnich warstw ścieżek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami
normy DIN 18035-5.

3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0.

5.2. Przygotowanie podłoża
Warstwy nawierzchni mineralnych powinny być ułożona na podłożu zapewniającym
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy
nawierzchni mineralnej powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Każda warstwa powinna być wyprofilowana
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej.
Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź
ręcznie. Warstwa pośrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrząsarką lub walcem wstrząso-
wym).
Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu warstwę
zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia
będzie chłonąć wodę. W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo
nawadniać. Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie
wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warun-
ków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.). Nawierzchni mineralnych nie należy
wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akcepta-
cji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.3.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 lub według metody
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według
zaleceń Inżyniera.
6.3.4. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w
pkt 2.3.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy
w obecności Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa mineralnego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni mineralnej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
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7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podat-
nych
i podłoża przez obciążenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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                     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                  
                                           B-04
                             

                                           Nawierzchnia z kostki granitowej           
                                              - kod CPV- 45233262-3  

1,WSTĘP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, 
nawierzchni z kostki granitowej dla Projektu  Zagospodarowania Terenu Pałacowo-parkowego 
Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 
Namysłów  działka 26/45, AM-2, obręb Woskowice Małe, gmina Namysłów.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem nawierzchni  z kostki kamiennej granitowej rzędowej 10/12 cmj.

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzędowej są stosowane na projektowanych ciągach
Pieszych o charakterze reprezentacyjnym, wg rysunku architektonicznego dokumentacji projektowej, w
zakresie zatoczek z ławkami.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

        2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania zatoczek parkowych z ławkami zastosowane zostaną kostki kamienne rzędowe 10/ 12 cm
2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane 
cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne
i wytrzymałościowe

Klasa Badania
według I II

1 Wytrzymałość  na  ściskanie  w  stanie
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż

160 120 PN-B-04110
[3]

2 Ścieralność  na  tarczy  Boehmego,
w centymetrach, nie więcej niż

0,2 0,4 PN-B-04111
[4]
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3 Wytrzymałość  na  uderzenie  (zwięzłość),
liczba uderzeń, nie mniej niż

12 8 PN-B-04115
[5]

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 Odporność na zamrażanie nie bada
się 

całkowita PN-B-04102 [2]

 
 
 Kształt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu.
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu.
Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1.

 
 

A – normalna 
 

B – łącznikowa

Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki
 

Wyszczególnienie
Wielkość

(cm)
Dopuszczalne odchyłki dla

gatunku   (cm)
 12 14 16 18 1 2 3

Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0

Wymiar b 18 21 24 27 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,2

Stosunek  pola  powierzchni
dolnej  (stopki)  do  górnej
(czoła), nie mniejszy niż

 
-

 
-

 
-

 
-

 
1,0

 
0,8

 
0,7

Nierówności  powierzchni
górnej (czoła), nie większe niż

- - - - ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6

Wypukłość  powierzchni
bocznej, nie większa niż

- - - - 0,4 0,8 0,8

Nierówność  powierzchni
dolnej (stopki), nie większa niż

- - - - ± 0,4 nie bada się
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Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne

 
Krawędzie  co  najmniej  jednej  powierzchni  kostki  gatunku  1  powinny  być  bez  uszkodzeń.

Pozostałe krawędzie  kostki  mogą  mieć  uszkodzenie długości  nie  większej  niż  pół  wymiaru wysokości
kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a).

Kostki  gatunku  2  i  3  mogą  mieć  uszkodzenia  krawędzi  powierzchni  czołowej  o  długości  nie
większej  niż  pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość  nie powinna przekraczać
wielkości wymiaru wysokości kostki (a).

Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła) kostki 
gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne.

Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm.
2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej

Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni 
dolnej do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni
górnej jako podstawie.

Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2.
 

Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej

Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki  powinny być  nie większe niż  podane dla gatunku 2 i  3

kostki regularnej.
Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm.

 
 

Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki

 

Wyszczególnienie
Wielkość

(cm)

Dopuszczalne
odchyłki dla

gatunku   (cm) 
12 14 16 18 1 2 3

Wymiar a 12 14 16 18 ±
0,5

±
0,7

± 1,0

Wymiar b od
12
do
24

od
14
do
28

od
16
do
32

od
18
do
36

- - -

Stosunek  pola
powierzchni  dolnej
(stopki) do górnej (czoła),
nie mniej niż

 
-

 
-

 
-

 
-

 
0,8

 
0,7

 
0,6

Nierówności powierzchni
górnej  (czoła),  nie
większe niż

- - - - ±
0,4

±
0,6

± 0,8
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Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki 

nieregularnej przedstawia rysunek 3.
Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być 

większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej 

niż 0,6 cm.
 Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki

 
Wyszczególnienie

Wielkość
(cm)

Dopuszczalne odchyłki
dla gatunku   (cm) 

5 6 8 10 1 2 3

Wymiar a 5 6 8 10 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) 
do górnej (czoła), w cm, nie mniejszy niż

 
-

 
-

 
-

 
-

 
0,7

 
0,6

 
0,5

Nierówności powierzchni górnej (czoła),w 
cm, nie większe niż

- - - - ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8

Wypukłość powierzchni bocznej, w cm, nie
większa niż

- - - - 0,6 0,6 0,8

Odchyłki od kąta prostego krawędzi 
powierzchni górnej (czoła), w stopniach, 
nie większe niż

- - - - ± 6 ± 8 ±10

Odchylenie od równoległości płaszczyzny 
powierzchni dolnej w stosunku do górnej, 
w stopniach, nie większe niż

- - - - ± 6 ± 8 ±10

 Należy zastosować kostkę nieregularną „10” 1 gatunku.

2.3. Krawężniki
Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach 

zamiejskich), powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

2.4. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 

32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06712 [7].
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy 

cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
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Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%.

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).

Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”.
Badania wody należy wykonywać:

•    w przypadku nowego źródła poboru wody,
•    w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy.
•

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki 

kamiennej powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub 
aprobaty technicznej.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej ST.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
•      betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-

piaskowej,
•      ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
•     wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu 

ręcznym.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej ST.

4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 

powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne 
warstwy.

Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i 
rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki 
regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie.

Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w 
pryzmach.

Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.
4.2.2.  Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej ST.

5.2. Przygotowanie podbudowy
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Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na 
podbudowie z betonu B-15 i warstwie piasku średniego stabilizowanego cementem. Warunki wykonania 
podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich SST:
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się jeden rząd  kostki kamiennej.

5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących rodzajów 

podsypki:
•       podsypka cementowo-piaskowa,
•       podsypka żwirowa lub piaskowa.

Rodzaj  zastosowanej  podsypki  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową,  SST  lub
wskazaniami Inżyniera.

Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej SST
oraz z PN-S-96026 [12].Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST.

Współczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej,
powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Układanie kostki nieregularnej

Kostkę można układać w różne desenie:
•   deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi,
•   deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do osi

drogi,
−      deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne strony na
każdej połowie jezdni,
−      deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych.

Deseń  nawierzchni  z  kostki  kamiennej  nieregularnej  powinien  być  dostosowany  do  wielkości
kostki.  Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który
poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawężnikach.

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.

Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla
rozgraniczenia  kierunków ruchu  na  jezdni,  powinien  być  ułożony pas  podłużny z  jednego  lub  dwóch
rzędów kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Układanie kostki regularnej

Kostka regularna może być układana:
•       w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi,
•       w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi,
•       w jodełkę.

Deseń  nawierzchni z kostki regularnej  powinien być  dostosowany do wymiarów kostki.  Kostki
duże o wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o
wysokości od 12 do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy
poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę.

Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla
uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym.

Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej.
Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie

kostek w rzędy ukośne lub jodełkę.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny  dylatacyjne  poprzeczne  należy  stosować  w  nawierzchniach  z  kostki  na  zaprawie
cementowej  w  odległości  od  10  do  15  m  oraz  w  takich  miejscach,  w  których  występuje  dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywności podłoża.
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Szczeliny  podłużne  należy  stosować  przy  ściekach  na  jezdniach  wszelkich  szerokości  oraz
pośrodku jezdni,  jeżeli szerokość  jej  przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową
szerokości jezdni.

Przy  układaniu  nawierzchni  z  kostki  na  podbudowie  betonowej  -  na  podsypce  cementowo-
żwirowej z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy
wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12
mm.

5.5.4. Warunki przystąpienia do robót

Kostkę  na zaprawie cementowo-piaskowej  i  cementowo-żwirowej  można układać  bez środków
ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w
temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w
nocy  spodziewane  są  przymrozki,  kostkę  należy  zabezpieczyć  przez  nakrycie  materiałem  o  złym
przewodnictwie  cieplnym.  Świeżo  wykonaną  nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-żwirowej  należy
chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposób  ubijania  kostki  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  podsypki  oraz  materiału  do
wypełnienia spoin.
     

Kostkę  na  podsypce piaskowo-cementowej  przy  wypełnianiu  spoin zaprawą  cementowo-piaskową,
należy ubijać dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do

wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego

przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, które pękną  podczas ubijania powinny być  wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu.

5.5.6. Wypełnienie spoin

Należy  stosować  zaprawę  cementowo-piaskową  (1:3)  Wypełnienie  spoin  zaprawą  cementowo-
piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:
•       piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5,
•       cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4,
•       wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,
•       przed  rozpoczęciem  zalewania  kostka  powinna  być  oczyszczona  i  dobrze  zwilżona  wodą  z

dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym,
•       głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm,
•       zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką.

5.6. Pielęgnacja nawierzchni

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej,  której  spoiny są  wypełnione zaprawą  cementowo-piaskową

polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności
przez  okres  jednej  doby.  Następnie  nawierzchnię  należy  przykryć  piaskiem  i  utrzymywać  w  stałej
wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych,
nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do
ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych.

Nawierzchnia  kostkowa,  której  spoiny zostały wypełnione piaskiem i  pokryte  warstwą  piasku,
można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację
nawierzchni można uznać za ukończoną.
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6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej ST.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-
11100 [8].

Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych
w tablicach 2, 3, 4.

Badanie  pełne  obejmuje  zakres  badania  zwykłego  oraz  sprawdzenie  cech  fizycznych  i
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1.

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy
i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek
drogowych w liczbie:
•    do badania zwykłego: 40 sztuk,
•    do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami
normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.

W badaniu zwykłym partię  kostki należy uznać  za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba
sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię
należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za
zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze
sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny  obejmować  wszystkie  właściwości,  które  zostały  określone  w  normach  podanych  dla
odpowiednich  materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją  projektową  oraz z
wymaganiami określonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki

Badanie prawidłowości układania kostki polega na:
• −      zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6,
• −      zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
• −      sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie  wiązania  kostki  wykonuje  się  wyrywkowo  w  kilku  miejscach  przez  oględziny
nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 
masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 
dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach 
na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości 
wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również przez 
sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równość
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Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [18].

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.4.4. Ukształtowanie osi
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.6. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5.

 Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań            i
pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Spadki poprzeczne 2  razy  na  100  m  i  w  charakterystycznych
punktach niwelety

2 Rzędne wysokościowe 2  razy  na  100  m  i  w  charakterystycznych
punktach niwelety

3 Ukształtowanie osi w planie 2  razy  na  100  m  i  w  charakterystycznych
punktach niwelety

4 Szerokość nawierzchni 2 razy na 100 m

5 Grubość podsypki 2 razy na 100 m

 
7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej ST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej ST.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej ST. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
•     prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
•       oznakowanie robót,
•       dostarczenie materiałów,
•       wykonanie podsypki,
•       ułożenie i ubicie kostki,
•       wypełnienie spoin,
•       pielęgnację nawierzchni,
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•       przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
PN-EN 196-5:1996 Metody badania cementu. Badanie pucolanowości cementów pucolanowych
PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 196-6:1997 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 

alkaliów w cemencie
PN-EN 196-21/Ak:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 

alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania 
CO2

10 PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu
11 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku
12 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności
13 PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

odporności na ścieranie (mikro-Deval)
14 PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie
15 PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości
16 PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
17 PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
18 PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
19 PN-EN 1097-

6:2002/AC:2004
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

20 PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna

21 PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia

22 PN-EN 1097-9:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie 
skandynawskie

23 PN-EN 1097-10 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
wysokości podciągania wody

24 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
25 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
26 PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - 

Wymagania i metody badań
27 PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych - Wymagania i metody badań
28 PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
29 PN-EN 1367-

1:2001/Ap1:2004
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

30 PN-EN 1367-2:2000 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

31 PN-EN 1367-4:2000 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu
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32 PN-EN 1367-5:2004 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Oznaczanie odporności na szok termiczny

33 PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
34 PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów

przez wymywanie kruszyw
35 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek
36 PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek 

laboratoryjnych
37 PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego
38 PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie
39 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności
40 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.

Metoda przesiewania
41 PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.

Nominalne wymiary otworów sit badawczych
42 PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za 

pomocą wskaźnika płaskości
43 PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn. Wskaźnik kształtu
44 PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych

45 PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw

46 PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości muszli. 
Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych

47 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego

48 PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie błękitem metylenowym

49 PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza)

50 PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 
techniczne

51 PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

52 BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
53 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
54 BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
55 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
56 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
57 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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                                 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                  
                                         SST  B-05
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                                           Nawierzchnia z płyt kamiennych           
                                              - kod CPV- 45233262-3  

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST 
1.2. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest ułożenie nawierzchni 
„dzikich ścieżek” na podsypce-piaskowej z nieregularnych płyt kamiennych dla Projektu  
Zagospodarowania Terenu Pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów  działka 26/45, AM-2, obręb 
Woskowice Małe, gmina Namysłów.

1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu, realizacji i odbiorze robót jak w punkcie 1.1 
1.4. Zakres robót objętych SST
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni pieszej z nieregularnych płyt granitowych. Nawierzchnia ta 
ma zastosowanie przy budowie Zagospodarowania Terenu Pałacowo-parkowego Ośrodka 
Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów  
działka 26/45, AM-2, obręb Woskowice Małe, gmina Namysłów
Płyty kładzione na warstwie wyrównawczej z podsypki piaskowej gr. 15 cm zagęszczonej 
mechanicznie z fugą między płytami ok. 5 cm. Fuga wypełniona warstwą ziemi urodzajnej 
wymieszaną z nawozem mineralnym odpowiednim dla trawy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Określenia podstawowe
 Nieregularna płyta granitowa – element budowlany pozyskany w kopalni granitu, przeznaczony 
do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni , charakteryzujący się nieregularnym , zależnym od 
naturalnego rozłamu kształtem , który umożliwia wzajemne komponowanie płyt z zastosowaniem 
spoin. 

2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące materiałów.
Do budowy nawierzchni z nieregularnej płyty granitowej; należy zastosować płyty o grubości 
miń. 5 cm, z jednej strony powierzchnia zbliżona do płaskiej z odstępstwem do 1 cm. 
Powierzchnia płyty antypoślizgowa( groszkowana ,promieniowana).

3. SPRZĘT 
Sprzęt do budowy nawierzchni pieszej z płyt kamiennych dla ręcznego układania.
Należy użyć: łopatek do oczyszczania spoin, haczyków do wyciągania płyt; dłut, młotków 
brukarskich, skrobaczek, szczotek, drągów stalowych, konewek, wiader wody, szpadli, łopat itp., 
ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
Płyty pozyskane w kamieniołomie należy ułożyć warstwami na palecie a następnie przewożone są
na stanowisko, gdzie zostaną zapakowane w folię i spięte taśmą, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie.
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 5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru w 
zakresie materiału do budowy nawierzchni – płyt kamiennych. Wykonanie nawierzchni pieszej 
wg projektu obejmuje następujące czynności: 
-Roboty przygotowawcze - wytyczenie w terenie przebiegu ścieżek - oznaczenie rzędnych 
nawierzchni 
- korytowanie terenu pod nawierzchnie 
-Wykonanie podbudowy
- ułożenie podsypki piaskowej ze średniego lub gruboziarnistego piasku, o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Podsypka powinna być po rozłożeniu dobrze zagęszczona, w stanie wilgotnym.
 - ułożenie nawierzchni z płyt kamiennych, o grubości min 5 cm. Płyty należy układać z 
zachowaniem projektowanego pochylenia poprzecznego i podłużnego. 
- zagęszczenie płyt oraz wypełnienie spoin ziemią urodzajną i obsianie nasionami traw. 
Elementy pęknięte w czasie tego zabiegu należy wymienić., następnie nawierzchnie należy pokryć
warstwą wilgotnego piasku . 
- pielęgnacja nawierzchni: oczyszczenie, zamiecenie. 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wygląd wykonanej nawierzchni w zakresie: - 
jednorodności wyglądu, kompozycji kształtu i wymiaru płyt, nierówności w zakresie poziomu; - 
prawidłowości wypełnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spękań, wykruszeń, plam, deformacji; - 
poprawność profilu podłużnego i poprzecznego umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

 6. KONTROLA JAKOŚCI
 W trakcie robót sprawdzeniu podlega: 
- jakość elementów kamiennych, - równość i dokładność ułożenia płyt,
 - wypełnienie spoin, - pochylenie i wysokość
Grubość poszczególnych warstw przekroju Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po 
zagęszczeniu w co najmniej trzech losowo wybranych punktach. Grubość warstwy powinna być 
zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją + 1 cm, - 1 cm. Nierówności 
podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,5 cm na dł. 4 m. 

7. OBMIAR ROBÓT
 Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg, pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne 
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu. Powyższemu odbiorowi podlegają prace; - 
korytowanie pod nawierzchnię - wykonanie podbudowy - wykonanie podsypki piaskowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa obejmuj. Dla płyt: - dostarczenie materiałów na budowę, - przygotowanie i 
zagęszczenie podłoża, - zagęszczenie nawierzchni , wypełnienie spoin w nawierzchni, - 
uporządkowanie miejsca robót, - przeprowadzenie wymaganych pomiarów kontrolnych 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. BN-84/6716-03 Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe 
2 BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego.
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                        SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                  

                                                  SST B-06

                                            Elementy małej architektury        
                                             -kod CPV- 45421160-3  
                                          
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem SST są wymagania do wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i
montażem elementów małej architektury projektu Zagospodarowania Terenu Pałacowo-
parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-
100 Namysłów  działka 26/45, AM-2, obręb Woskowice Małe, gmina Namysłów.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacja techniczną
- montaż ławek, koszy na śmieci.
 
2.MATERIAŁY
 Kosze i Ławki
- ławki o konstrukcji aluminiowej malowane na kolor RAL 7016 z oparciem i siedziskiem 
drewnianym w kolorze dębowym szt.30,
- kosze na śmieci towarzyszące ławkom wykonane ze stali nierdzewnej  ocynkowanej malowanej 
na kolor RAL 7016 oraz drewna w kolorze dębowym szt. 28.
 
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu ,podano w ST-0 część ogólna.

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 część ogólna.

5.Wykonanie robót
5.1.Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót ,za ich zgodność
z dokumentacja projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiającego.

5.2. Fundamenty
Fundamenty należy wykonać tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się uderzenia).
Cokoły , podstawy fundamentowe, elementy mocujące oraz wszelkie części wystające z funda-
mentów ,takie jak końce śrub (chyba, że zostały odpowiednio zabezpieczone ), należy umieszczać 
co najmniej 400 mm poniżej powierzchni gruntu .
Fundamenty prefabrykowane posadowić w gruncie zgodnie z instrukcją producenta
Elementy betonowane w gruncie zalać betonem C20/ 25.Urządzenia mocować nie
wcześniej niż po osiągnięciu 80 % wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego
montażu urządzeń zabezpieczyć ( unieruchomić ) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez be-
ton żądanej wytrzymałości.
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Mogą to być systemowe fundamenty betonowe producenta lub wykonywane indywidualnie 
przez wykonawcę zadania.

5.3 Montaż urządzeń
Zaleca się aby urządzenia było instalowane w bezpieczny sposób, a także zgodnie z
krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami
normy PN-EN 1176-7 z 2009 roku .
Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji przed 
przyjęciem zamówienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montażu umożliwiającą 
prawidłowy montaż, wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie Wszystkie urządzenia należy 
zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe związać z gruntem za pomocą kotew sta-
lowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton C20/25 ).

6.Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot
ponosi Wykonawca. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały ,które Posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący ,ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określo-
nymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnie-
niu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r ( Dz.U. 99/98).

7.Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy ,gdy zostaną
zgłoszone do odbioru i będą zgodne z dokumentacją ,.SST i wymaganiami Zamawiającego .
Roboty uznaje się za wykonane zgodne z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi i wymaga-
niami Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozytywne . Wykonawca 
udzieli umownej gwarancji na wykonane roboty.

8.Podstawa płatności
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę
cena ryczałtowa przyjęta w umowie. Podstawą wystawienia przez wykonawcę faktury
jest bezusterkowy odbiór robót potwierdzony podpisanym protokołem odbioru końcowego
i przekazania obiektu do eksploatacji.
9. Przepisy związane
9.1. Normy .
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami
dotyczącymi wyposażenia parków oraz innymi normami związanymi :
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                                         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                            
                                                  SST B-07
                                    Altana parkowa                                                         -

                                                       kod CPV- 45223220-4

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem SST są wymagania do wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem altany 
parkowej drewnianej zgodnie z  projektem Zagospodarowania Terenu Pałacowo-parkowego 
Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namy-
słów  działka 26/45, AM-2, obręb Woskowice Małe, gmina Namysłów.

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie altany parkowej.

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
-Konstrukcja altany drewniana z drzewa klasy C-24
-pokrycie gontem bitumicznym z niezbędnymi obróbkami blacharskimi. 

3. Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
Posadowienie obiektu stanowi płyta fundamentowa wykonana z betonu klasy C16/20 i 
zbrojona siatką górą oraz dołem prętami o średnicy Ф=8,5mm o klasie stali: BST500s
kwadrat oczka 20x20 cm.
Płytę wykonuje się na wcześniej przygotowanej podbudowie z kamienia lub tłucznia zagęszczone-
go piaskiem. Wysokość warstwy zagęszczonej mechanicznie 50 cm. 
Altana założona na ośmioboku foremnym, zwieńczona dachem wielospadowym dwupoziomo-
wym, pokryta gontem bitumicznym z niezbędnymi obróbkami blacharskimi.
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Konstrukcja drewnianaj z drewna klasy C24.
 Zaleca się zastosowanie drewna sosnowego (zalecane pochodzenie z terenów piaszczystych). 
Drewno poddaje się suszeniu w przeznaczonej do tego suszarni zapewniającej odpowiednie wa-
runki schnięcia . Drewno powinno posiadać możliwie najmniejszą ilość sęków, równomierną bu-
dowę morfologiczną przekroju, minimalną zbieżystość oraz brak krzywizny. Zgnilizny, sinizny, 
zabarwienia oraz wypadające lub zepsute sęki wykluczają drewno ze stosowania. Drewno należy 
zaimpregnować metodą próżniowo-ciśnieniową (z zachowaniem odpowiedniej wilgotności drew-
na przed impregnacją). Wilgotność drewna dostarczonego na budowę powinna wynosić około 
20%.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Montaż wiat polega na scaleniu elementów łącznikami nie wymagającymi zabezpieczenia antyko-
rozyjnego, zamocowaniu w fundamentach. 

6. Kontrola jakości 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym pod wzglę-
dem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
m3 konstrukcji
m2 połaci dachu.

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę
cena ryczałtowa przyjęta w umowie. Podstawą wystawienia przez wykonawcę faktury
jest bezusterkowy odbiór robót potwierdzony podpisanym protokołem odbioru końcowego
i przekazania obiektu do eksploatacji.

                          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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                                                  SST B-08

                                                         ZIELEŃ        
                                             -kod CPV- 45112711-2
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem SST są wymagania do wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniami roślin 
wg.projektu Zagospodarowania Terenu Pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów  działka 26/45, AM-2, obręb Wo-
skowice Małe, gmina Namysłów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z realizacją 
projektu zieleni tj.:
a) prace porządkowe tzn. usunięcie zbędnej darni wraz z wywozem urobku
b) zakup roślin i materiałów do wykonania obsadzeń
c) transport roślin i materiałów na miejsce
d) przygotowanie terenu pod obsadzenia roślinnością
e) sadzenie drzew liściastych form piennych 
f) sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitym zaprawianiem 
dołów  
g) siew trawnika na terenie płaskim przy uprawie ręcznej bez nawożenia
h)  wykorowanie nasadzeń.

Planowany zakres robót:
• nasadzenie 67 drzew z gat. dąb szypułkowy , lipa drobnolistna, sosna,czarna, daglezja zie-

lona, klon jawor, jarząb pospolity, modrzew europejski, surmia bignoniowa, topola wło-
ska, głóg jednoszyjkowy, bożodrzew gruczołkowaty, jesion wyniosły, robinia akacjowa, 
wierzba płacząca, z rodzaju wiąż ,magnolia, stanowiących nasadzenie zastępcze za usunię-
te drzewa w celu uzupełnienia układu kompozycyjnego założenia parkowego w miejscach 
lub w pobliżu miejsc usuwanych  drzew,

• nasadzenie  krzewów z rodzaju róża i różanecznik 2220 szt., oraz traw ozdobnych  458 szt,
• montaż obrzeży trawnikowych typu Eko-bord,
• mulczowanie korą,
• wypełnienie przestrzeni między roślinami kruszywem granitowym-grysem o frakcji 8-16 

mm, gr. 5 cm,
• odmładzanie starszych drzew.

1.5. Określenia podstawowe
-Ziemia urodzajna - gleba posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój;
- Materiał roślinny - sadzonki drzew liściastych i iglastych , krzewów liściastych i iglastych
a)Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzenia-
mi roślin,
b)Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 
o wysokości od l,5m do 3,Om, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Korona drzew do sadzenia w ciągach uformowana na wysokości 1,8m- 2,5m - 2,2 m o obwodzie 
pnia min. 11-14 cm, mierzona na wysokości l,3m, lub wg projektu,
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c) Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości; wymagana wys. krzewów 
liściastych min.0,5 m.
d) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową, w tym materiał roślinny;
e) Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy;
f) Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
g)Inspektor Nadzoru - przedstawiciel Inwestora upoważniony do kontrolowania przebiegu prac i
dokonywania zapisów w dzienniku budowy.
h)Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w ja-
kikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2 . MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją i Polską Normą. Materiał ro-
ślinny pozyskiwany będzie ze szkółek opartych na produkcji z rodzimego materiału wyjściowego.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinne-
go.

2.2. Inspekcje producenta materiału szkółkarskiego.
Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostaw materiału roślinnego u producenta.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcą wywiezione z terenu budo-
wy na własny koszt.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do ro-
bót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charaktery-
styki: zdolność produkcji roślin, zbadana na zawartość makro i mikroelementów z wykluczeniem 
obecności metali ciężkich, kwasowość gleby. Badania ziemi należy skalkulować w kosztach zaku-
pu ziemi.

2.6. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby i zaprawy dołów pod rośliny mogą być stosowane komposty, powstające w 
wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, obornika, biomasy ro-
ślinnej i materiału strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, 
w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości 
dojrzałego kompostu.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z moczni-
kiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres ok. 3m-cy. Kompost z kory 
sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w 
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. Rodzaje materiałów użytych do nawożenia 
jak i sposoby nawożenia reguluje Ustawa nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 
00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wyko-
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nania niektórych przepisów ustawy o nawozach oraz z O l . 06.2001 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu stosowania nawozów.

2.7.Materiał roślinny
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone etykietami, na których podana jest na-
zwa łacińska, forma, wysokość pnia i numer normy (PN-R-67022, PN-R-67023).
− Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agro-
techniki szkółkarskiej
− Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem cha-
rakterystycznych dla gatunku odmiany i pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów,             
a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione
− Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, obja-
wów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki 
poniżej miejsca szczepienia.
− System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla dane-
go gatunku, odmiany i wieku roślin.
− Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od odmia-
ny i wieku rośliny. Bryła powinna być dobrze zabezpieczona tkaniną rozkładającą się najpóźniej 
w ciągu 1,5 roku po posadzeniu i nie mającą ujemnego wpływu na wzrost roślin. Bryły drzew li-
ściastych powyżej 3,0m wysokości i obwodzie pnia powyżej 20 cm muszą być dod. zabezpieczo-
ne drucianą siatką lub metalowym koszem.
− Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w
pojemnikach o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku 
minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dłużej niż dwa sezony.
− Drzewa liściaste formy pienne i naturalne z dobrze wykształconą i uformowaną koroną.

 2.8. Pale do drzew
Paliki do mocowanie drzew form piennych o średnicy minimum 6-8 cm, okorowane i zabezpie-
czone środkami grzybobójczymi. Drzewa powinny być starannie mocowane 3 palikami.

2.9. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.10. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, zgodnie z podanym składem chemicznym.
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowa-
nia. Stosować nawozy odpowiednie do roślin, pod które zostaną wysiane.

2.11. Kora do ściółkowania
Należy zastosować korę z drzew iglastych. Okres leżakowania min. 6 miesięcy.

2.12. Materiały pomocnicze do nasadzeń roślinnych.
- Kora drzew iglastych do rozścielenia pod grupy roślinności krzewiastej
- geowłóknina.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
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ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydaj-
ność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 
użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządze-
nia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania zadania
Wykonawca przystępując do wykonania zadania powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- drabin i podnośników
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawnika
-kosiarką samojezdną
-środkami transportu
-opryskiwaczem
-sprzętem do pozyskania ziemi urodzajnej / np. spycharki, koparki/
-glebogryzarki.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami w obrębie realizacji zadania. Rośliny w czasie transportu należy zabezpieczyć przed uszko-
dzeniami, przemarznięciem i wyschnięciem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Sadzenie drzew
Drzewa należy sadzić do dołów o średnicy i głębokości 1 x 0,7 m zaprawionych dookoła ziemią 
urodzajną. Powierzchnię ziemi wokół drzewa formować w misę i przykryć 4 cm warstwą ściółki. 
Drzewa wymagają palikowania.

5.2. Sadzenie krzewów
Krzewy należy sadzić do dołów o szerokości i głębokości od 0,40-0,75 m zaprawionych do poło-
wy ziemią urodzajną w odstępach w zależności od gatunku. Powierzchnię wokół posadzonych 
krzewów należy przykryć warstwą ściółki lub żwiru ozdobnego. Grupy krzewów sadzić należy na 
przemian tzn. w „trójkę” lub „piątkę”. Nasadzeń roślin w pojemnikach można dokonywać przez 
cały sezon wegetacyjny.

5.3. Trawniki
5.3.1. Wymagania dotyczące trawników i łąk kwietnych
Wymagania dotyczące wykonania trawników i łąk kwietnych są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy poprawie trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad 
terenem,
- teren powinien być wyrównany ,
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- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką - 
lub zagrabić,
- siew należy wykonać w dni bezwietrzne,
- okres wysiewu – przez cały sezon wegetacyjny nie później jednak niż do połowy września, ale 
najlepszym terminem jest okres wiosenny,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 chyba, że SST 
przewiduje inaczej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli i 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 materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając, czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacją i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację. Inspektor nadzoru będzie przekazy-
wać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, perso-
nelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast 
wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowied-
nia jakość. Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wy-
tyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor Nadzoru upraw-
niony jest do kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania oraz zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor będzie oce-
niać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczo-
nych przez Wykonawcę.
 
6.2. Kontrola materiału roślinnego
Drzewa i krzewy - kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu: -wiel-
kości dołków na drzewa i krzewy,
-zaprawienia dołów ziemią urodzajną,
-zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatun-
ków i odmian, odległości sadzonych roślin,
-materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3), -opakowania, przechowywania i transpor-
tu materiału roślinnego,
-prawidłowości osadzenia palików przy drzewach form piennych i przymocowania ich do drzew,
-odpowiednich terminów sadzenia,
-wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- gęstości zasiewu nasion.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót
W zależności od rodzaju wykonanych prac ustala się następujące rodzaje odbiorów:
a)odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy (ostateczny),
ci) odbiór pogwarancyjny.
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8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgła-
sza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją pro-
jektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Odbiorom robót ulegającym zakryciu podlegają następu-
jące roboty: 

•  karczunki
• zaprawianie dołów
• prawidłowe przygotowanie drzew do sadzenia.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowe-
go dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Obiór ostateczny (końcowy) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie potwierdzona powiadomieniem pisemnym. Końcowego odbioru robót dokona komisja wy-
znaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiera-
jąca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizu-
alnej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST. Podstawowym doku-
mentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy ko-
misja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaro-
wi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określo-
ne dla tej roboty w SIWZ i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 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
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z obmiarami i terminem wykonania, zgod-
nie z umową.

10. OPIS ROBÓT
10.1. Dobór gatunkowy/ prace agrotechniczne, warunki prowadzenia nasadzeń oraz pielę-
gnacji
10.1.1. Prace ogrodnicze
Zakładanie trawników dywanowych z siewu oraz łąki kwietnej
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- Korekta powierzchni terenu
- Wysiew krzyżowy nasion (mechaniczny lub ręczny)
- Przykrycie nasion wałem kolczatką (ewentualnie zagrabienie i wałowanie lekkim wałem)
- Zaleca się stosowanie mieszanki trawnikowej odpornej na deptanie, w ilości przewidzianej zale-
ceniem producenta
- Należy zwrócić uwagę na odpowiednie uwilgotnienie podłoża, zarówno przed wykonaniem sie-
wu jak i po jego zakończeniu i w okresie wschodzenia nasion
10.1.2. Sadzenie materiału roślinnego
- Materiał roślinny zakupiony przez wykonawcę powinien posiadać odpowiednie cechy jakościo-
we i zdrowotne.
- Sadzenie należy wykonać w jak najkrótszym czasie od terminu zakupu.
W przypadku zwłoki, należy materiał systematycznie podlewać, jednak nie dłużej niż 2 tygodnie.
- Zaleca się stosowanie materiału dojrzałego o większych rozmiarach.
- Sadzenie należy wykonać w sprzyjających warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni upal-
nych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni mroźnych.
- Najwłaściwsze terminy sadzenia to:
a) wiosna – przed rozpoczęciem wegetacji
b) jesień – po zakończeniu wegetacji (w przypadku roślin iglastych, po zdrewnieniu pędów) Nale-
ży stosować wyłącznie materiał w pojemnikach. W harmonogramie prac należy uwzględnić sezo-
nowość sprzedaży materiału w szkółkach.
- Usytuowanie roślin zamieszczono na rysunkach
- W szczególnych przypadkach dopuszcza się, w trakcie prowadzenia robót, korektę usytuowania 
roślin, po uzgodnieniu z autorem projektu lub inspektorem nadzoru.
- Doły pod drzewa i krzewy należy wykonywać bezpośrednio przed sadzeniem.
- Wielkość dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, stosując dołek o wielkości 
co najmniej 100% wielkości bryły korzeniowej. Ściany i dno dołów powinny zostać spulchnione.
- Ziemia użyta do zaprawy dołów musi posiadać odpowiednią, „luźną” strukturę, być
oczyszczona z zanieczyszczeń i o odczynie dostosowanym do wymogów poszczególnych roślin.
- Rośliny należy sadzić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce.
- Rozstawy przyjęto dla materiału roślinnego o średnim standardzie wielkości.
10.1.3. Sadzenie drzew liściastych z zaprawą dołów do połowy ziemią urodzajną.
- Wielkość dołów nie może być mniejsza niż 1,0/ 0,7 m, przy czym należy ją modyfikować w za-
leżności od użytego do sadzenia materiału.
- Bryłę korzeniową należy ustabilizować, a pień umocować do palików drewnianych (po 3 na każ-
de drzewo) taśmą parcianą. Paliki o średnicy 8 cm należy zakopać na głębokość ca 1 m, przy 
czym na powierzchni powinny wystawać na wysokość minimum 1,5 m. Stosować zaprawę dołów 
wg wyżej wymienionych zasad z zagęszczaniem na mokro.
- Wokół drzew uformować misy, powierzchnię mis ściółkować. Po posadzeniu obficie podlać 
wodą.
10.1.4. Sadzenie krzewów liściastych z bryłą ziemi i zaprawą dołów ziemią urodzajną
W zależności od kategorii przyjęto następujące wielkości dołów:
a) dla krzewów małych 0,3/0,3m
b) dla krzewów średnich i dużych od 0,40-0,75m
Rozstawy krzewów usytuowanych w grupach przyjęto w zależności od kategorii wielkości oraz z 
uwagi na efekt kompozycyjny.
- Zaprawę dołów stosować wg w/w zasad – zaprawa dołu do połowy
- Powierzchnię pod krzewami pokryć agrotkaniną i warstwą 5 cm rozdrobnionej kory z drzew iglastych, sto-
sować po posadzeniu obfite podlewanie.
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                        SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                  

                                                  SST B-09

                                          Faszynowanie brzegu zbiornika wodnego     
                                             -kod CPV- 45243300-5       
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest Umocnienie brzegów stawu 
projektu Zagospodarowania Terenu Pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Wo-
skowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów  działka 26/45, AM-2, obręb Wosko-
wice Małe, gmina Namysłów.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót, zgodnie
z zakresem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
• Umocnienie brzegów palisadą z pojedynczą kiszką faszynową;
• darniowanie skarp pasem szerokości 1,0 m ponad umocnieniem faszynowym –
• obsiew skarp – powyżej pasa darniny – na warstwie humusu grubości do 15 cm.

1.4. Określenia podstawowe
Faszyna – wiązka z pędów wyciętej wikliny lub gałęzi innych drzew liściastych bądź szpilko-
wych o znormalizowanych wymiarach.
Kiszka faszynowa – elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio ułożonej
wzdłuż osi kiszki oraz usztywnionej przez powiązanie drutem stalowym.
Darnina – płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami
roślinności trawiastej.
Darniowanie – pokrycie darnina w taki sposób, aby darnina na trwałe związała się z podłożem
systemem korzeniowym.
Humus – ziemia urodzajna stanowiąca podłoże pod obsiew, zawierająca co najmniej 2% części
organicznych.
Humusowanie – pokrywanie skarp obiektów ziemnych warstwą ziemi urodzajnej w celu
zapewnienia dobrych warunków wzejścia nasion i wzrostu traw.
Obsiew – równomierne rozmieszczenie w odpowiedniej ilości nasion traw na zahumusowanych
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powierzchniach.
Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m. in. dużą
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny,
geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

2. Materiały
2.1. Faszyna
Należy stosować faszynę wiklinową spełniającą wymagania BN-69/8952-30. Faszyna może być
pozyskana z wierzby wiciowej białej, iwy migdałowej, purpurowej, ostrolistnej lub innej, jeśli
zostanie zaakceptowana przez Inżyniera.
Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza się: zapleśnienie do 30% (jeżeli faszyna
przeznaczona jest na kiszki faszynowe), nieliczne otwory nie dochodzące do rdzenia,
rozwarstwienie podeszwy pędu, nieprawidłowości ścięcia podeszwy pędu. Niedopuszczalną wadą
jest przeschnięcie pędów do stanu kruchości.

2.2. Kiszki faszynowe
Zastosowane kiszki faszynowe powinny spełniać wymaganie podane w BN-69/8952-27. Należy
stosować kiszki faszynowe wykonane ze świeżej wikliny powiązanej odpowiednio drutem.
Średnica kiszek powinna wynosić 20 cm. Długość kiszek może wynosić od 5 do 20 m i więcej,
zależnie od tego czy kiszka będzie transportowana czy też wykonana i wbudowana na miejscu.
Kiszka powinna mieć 3 wiązania na 1 m drutem wypalonym i jednakową średnicę na całej długo-
ści.

2.3. Kołki faszynowe
Do przybijania kiszek faszynowych należy stosować kołki faszynowe spełniające wymagania BN-
78/92224/04. Kołki mogą być wykonane z drewna iglastego lub liściastego z wyjątkiem osiki,
kruszyny i topoli. Długość kołków powinna wynosić 130 cm z tolerancją ±5 cm, średnica O10-12
cm.

2.4.  Humus
Humus powinien być zmagazynowany w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości.
Przeznaczony do wbudowania humus powinien być jednorodny pod względem jakości,
pozbawiony zbędnych domieszek w postaci kamieni o średnicy większej od 20 mm, kawałków
gałęzi i drewna, szkła, cegły, betonu itp. Humus nie powinien być narażony na najeżdżanie przez
pojazdy, Wykonawca powinien chronić humus przed działaniem czynników atmosferycznych, 
aby nie dopuścić do jego degradacji.

2.5. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu.

3. Sprzęt
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem:
• zagęszczarki powierzchniowe mechaniczne lub ręczne do zagęszczania ziemi roślinnej,
• drobny sprzęt ręczny (np. łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, liny).
• narzędzia tnące (noże, nożyce, itp.)
• sprzęt geodezyjny: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, 
szpilki. Sprzęt ten powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. Transport
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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. Wyko-
nawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia powodowane jego 
pojazdami poruszającymi się po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
5.1 Faszynowanie
Należy wbić kołki faszynowe w rozstawie co 0,33 m, w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 
0,3 m, do poziomu góry kołka 0,1 m ponad planowany poziom zwierciadła wody. Pomiędzy koł-
kami należy wstawić opaski z kiszek faszynowych.

5.2. Obsiew skarp
 Powierzchnie skarpy należy pokryć
warstwą humusu delikatnie zawałować. Warstwa zawałowana ma mieć grubość 2,0 cm. Następnie
należy na tej powierzchni wykonać obsiew ręczny. Wykonawca powinien zastosować wszelkie
dostępne środki pielęgnacyjne w celu zapewnienia stworzenia równomiernej i zwartej szaty
roślinnej. Należy wykonać dosiewy uzupełniające dla trawników w przypadku braku wzrostów.

6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola wykonania faszynady
Kontroli podlegają zgodność wymiarów z dokumentacją projektową: wymiary w planie
wykonanego umocnienia nie powinny różnić od projektowanych o więcej niż ±15 cm, grubość
umocnienia nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż ±5 cm, Dopuszczalne odchyłki
dla odległości między kołkami mocującymi kiszki faszynowe : wynoszą ±5 cm, nachylenie
odwodne powierzchni wykonanej faszynady: powinno wynosić 1:1,5.

6.2. Humusowanie
Badania biochemiczne humusu należy przeprowadzać tylko wówczas, gdy producent mieszanki
nasion traw wyraźnie podaje wymagane parametry jakościowe podłoża, warunkujące prawidłowe
wzejście i rozwój trawy objęte gwarancją.

6.3. Obsiew skarp
Dostarczona na budowę mieszanka nasion traw powinna mieć świadectwo wartości siewnej.
Świadectwo jakości traci ważność po upływie 9 miesięcy, licząc od daty wystawienia świadectwa.
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla robót ziemnych
• m3 faszyny wraz z kołkami,
• m2 obsianej trawy na warstwie humusu.

8. Odbiór robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z dokumentacją
projektową i wymaganiami określonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych
badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
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punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena ryczałto-
wa przyjęta w umowie. Podstawą wystawienia przez wykonawcę faktury jest bezusterkowy odbiór
robót potwierdzony podpisanym protokołem odbioru końcowego
i przekazania obiektu do eksploatacji.
10. Przepisy związane
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji, pomiary sytuacyjne i wysokościowe
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK
BN-65/9226-01 Kołki faszynowe
BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
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