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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
WYMAGANIA OGÓLNE 

OZNACZENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ : ST - 0 
 

 

ST – 0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
  

1. Wstęp, postanowienia ogólne. 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności. 
 

1. Wstęp, postanowienia ogólne. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna– Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji przedsięwzięcia : 
„Projekt zagospodarowania terenu przy Filii MDK w K arsiborze". 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy 
zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
1.  Zamawiający: Miejski Dom Kultury z siedzib ą w Świnouj ściu, ul. Wojska Polskiego 1/1,                                       
72-600 Świnouj ście  

2.  Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
3.  Wykonawca: wyłoniony w przetargu 
4.  Zarządzający realizacją umowy: Miejski Dom Kultury z siedzib ą w Świnouj ściu,  
                                                          ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnouj ście 
5.  Przyszły użytkownik: Miejski Dom Kultury z siedzib ą w Świnouj ściu,  
                                        ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnouj ście 
 
1.3. Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
 
1.3.1. Przeznaczenia obiektów i rozwi ązania funkcyjno– u żytkowe 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze 

obejmujący projekty: projekt podestu scenicznego z lekkim zadaszeniem oraz utwardzonym kostką 
typu POLBRUK kostką brukową, projekt budynku sanitarnego w formie kontenerowej wraz z 
niezbędnymi przyłączami (kanalizacji sanitarnej, wody, przyłącza elektrycznego) układów 
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komunikacyjnych ciągów pieszo- jezdnych, przebiegu ogrodzenia systemowego, małej architektury, 
miejsc postojowych z ekokratki trawnikowej oraz szaty roślinnej. 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
 

1.3.2.1. Rodzaje wyst ępuj ących robót 
Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika 
Zamówień. Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
452621100 -5 - Wznoszenie konstrukcji obiektów /konstrukcje drewniane/ 
45262210 - 6 - Fundamentowanie 
45262500 - 6 - Roboty murarskie i murowe 
45261100 - 5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261214 - 7 - Kładzenie dachów bitumicznych 
45231 400 -9 - Roboty w zakresie budowy linii energetycznych (systemów oświetleniowych) 
45342000 - 6 - Wznoszenie ogrodzeń 
45233200 -1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne 
77310000 -6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 
1.3.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
- roboty ziemne 
- montaż obrzeży betonowych; 
- roboty zbrojarskie 
- izolacje 
- roboty kamieniarskie 
- zagospodarowanie terenu 
- budowę wiaty drewnianej 
- montaż kontenera sanitarnego 
 
1.3.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji 
robót 
1.3.5. Część rysunkowa- wg załączonych opracowań. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny, 
Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
Dziennik budowy  – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
Inżynier/Kierownik projektu  – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
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Krzew-  wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej, niż 10 cm nad szyjką 
korzeniową, 

Książka obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Materiał ro ślinny - sadzonki krzewów, 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Warstwa ods ączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
Nawierzchni 
Polecenie In żyniera/Kierownika projektu  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
SST- niniejsze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych 
Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Wykonawca – osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
oraz prawni następcy tej osoby. 
Zamawiaj ący – osoba wymieniona jako Zamawiający w umowie. 
Ziemia urodzajna (humus )- ziemia posiadająca właściwości zapewniające prawidłowy rozwój. 

1.5. 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 wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, 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 wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze  
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 
 
1.4.2. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i SST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, 
instrukcje, szczegóły rozwiązań, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiającego stanowią część 
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umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru (Zamawiającego), który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności w dokumentacji opisów z częścią 
graficzną - ważniejszy jest odczyt z rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy 
materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to 
niezadowalająco na jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
prowadzonych prac. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za ewentualne urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami 
tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 



 

Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu 

Zagospodarowanie terenu przy Filii MDK w Karsiborze 

 
7 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiającego) i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.9 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.12 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach związanych z przedmiotem umowy powołane są 
konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Uwagi ogólne. 
Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w lit. a) i które spełniają wymogi SST. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj 
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Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT. 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w Specyfikacji 
Technicznej i Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
(na jego żądanie) kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Sposób składowania powinien zabezpieczyć materiały przed 
negatywnym wpływem warunków atmosferycznych oraz ograniczyć w sposób jednoznaczny dostęp 
dla osób postronnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową, obowiązującymi 
przepisami prawa, normami technicznymi. Odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i 
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wykonywanych Robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami SST, projektu 
organizacji Robot 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 Robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych przyjętego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jako ści Robót. 
Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiałów 
zastosowanych przy realizacji budowy). Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot i 
jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach i wytycznych producenta systemów. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robot 
zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 
6.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji. 
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
W zakresie kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robot z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru (Zamawiający) może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że badania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnej (uprawnionej) jednostce 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robot z Dokumentacją Projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
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technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
  Robotach; 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
  ostatecznych odbiorów Robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu Robot. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robot. 
 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego (decyzja), 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robot, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
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dla Inspektora Nadzoru, osób uprawnionych z mocy prawa, oraz przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze. 
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru. 
Wyniki obmiaru mogą być wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robot. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar gotowych Robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności 
(faktury przejściowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 
Ogólne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zużycia materiałów zgodnie z przyjętymi 
zasadami określonymi w KNR. Dopuszcza się stosowanie norm zużycia materiałów określonych przez 
producenta (przyjętych w normach zużycia danego systemu). 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania Robot. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu robot – końcowy, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru w 
obecności Kierownika Budowy. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 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 oparciu o przeprowadzone pomiary, na podstawie 
przedłożonych dokumentów potwierdzających jakość prac oraz zgodność zastosowanych materiałów 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny Robót – ko ńcowy. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbioru ostatecznego Robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robot z Dokumentacją Projektową i 
SST . W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego Robót. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych 
Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Dzienniki Budowy i protokoły obmiarów prac zanikających, częściowych. 
3.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych (w przypadku wykonania 
pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych). 
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robot właścicielom urządzeń. 
6. Recepty i ustalenia technologiczne. 
7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót. 
8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku gdy według 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 według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. Odbiór pogwarancyjny jest podstawą 
ostatecznego rozliczenia budowy (uruchomienie gwarancji należytego wykonania robót). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ustalenia Ogólne. 
Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez 
Zamawiającego protokół odbioru robot objętych płatnością. Podstawą płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 
ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa lub 
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kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Cena obejmuje zakres czynności pomocniczych jak : 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji (urządzenie placu budowy, organizacja    
  miejsc składowania, zaplecza socjalno-pomocnicze); 
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
 środowiska; 
- uporządkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego. 
  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
  ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami; 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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ST – 1- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne 
Kod CPV 4511200-0 

 

1. Wstęp 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności. 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i roboty ziemne: „Projekt 
zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze ". 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
Nie dotyczy 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Zalecenie jest użycie spycharki dla niwelacji. 
4. Transport. 
nie dotyczy 
5. Wykonywanie robót. 
5.1. Usuni ęcie warstwy ziemi urodzajnej, wymagania. 
Ziemię urodzajną z miejsca budowy wiaty oraz w jej otoczeniu usunąć poza granice robót 
powierzchnia około 2050,3 m2. Teren po usunięciu ziemi urodzajnej wyrównać do jednakowego 
poziomu. 
5.2. Wytyczenie osi fundamentów. 
Po wypoziomowaniu terenu dokonać wytyczenia osi fundamentów poprzez oznaczenie ich na ławach 
fundamentowych. 
Górny poziom ław winien określać poziom posadowienia. 
Wytyczenie winna dokonać uprawniona firma geodezyjna na koszt Zleceniodawcy. 
5.3. Wykop pod fundament. 
Wykopy wykonać ręcznie z odłożeniem ziemi obok i jej rozplanowaniem. 
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Po wykonaniu fundamentu i rozebraniu deskowania wykop zasypać. 
6. Kontrola jako ści 
- dokonać oględzin miejsca usunięcia ziemi urodzajnej, prawidłowego jej złożenia na hałdzie. 
- sprawdzić poziom terenu 
- sprawdzić wymiary wykopów fundamentu 
- sprawdzić osiowość wykopów fundamentowych 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 powierzchni dla usunięcia ziemi urodzajnej - m3dla wykonywania 
wykopów fundamentowych. 
8. Odbiór robót. 
Odbiór robót winien obejmować sprawdzenia: 
- ilości wykonanych robót 
- poziomu wykonania niwelacji terenu 
- położenia wykopów fundamentowych 
- złożenia ziemi urodzajnej w wyznaczonym miejscu 
- rozplantowanie ziemi z wykopów fundamentowych 
- zasypanie wykopów fundamentowych. 
Podstawę do dokonania odbiorów stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa 
- projekt budowlany. 
9. Podstawa płatno ści. 
Płaci się za ustalona ilość m2 lub m3 wykonanych robót wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie 
- wykonanie robót 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
10. Przepisy zwi ązane. 
brak. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Roboty zwi ązane z budow ą nawierzchni z ekokratki trawnikowej 

OZNACZENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: ST - 2 
 
 

1. Wstęp 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności. 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową nawierzchni z ekokratki trawnikowej typu geoSYSTEM: „Projekt 
zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze ". 
 
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 obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nawierzchni z ekokratki trawnikowej typu geoSYSTEM na obszarze objętym 
opracowaniem, tzn.: 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię (zdjęcie humusu), 
- zagęszczenie podłoża w wykonanym korycie,  
- wykonanie nawierzchni z ekokratki trawnikowej typu geoSYSTEM TYPU G3, WYM. 500 x 500 x 
30 mm oraz podbudowy: 
1-  piasek 50%, gleba żyzna 30%, torf 20%, 
2- piasek i humus warstwa 5- 7 cm, w proporcjach 40:60, 
3- tłuczeń 25-55 cm frakcji 32- 45 mm, 
4- grunt rodzimy- ukształtować spadek 1-1,5% 
- wywiezienie humusu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
zapisami w części ogólnej specyfikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne” 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
ekokratka trawnikowa typu geoSYSTEM TYPU G3, WYM. 500 x 500 x 30 mm- pow. Ok. 345,3m2 
1-  piasek 50%, gleba żyzna 30%, torf 20%, 
2- piasek i humus warstwa 5- 7 cm, w proporcjach 40:60, 
3- tłuczeń 25-55 cm frakcji 32- 45 mm, 
4- grunt rodzimy- ukształtować spadek 1-1,5% 
 
Uwaga! Dopuszcza się inne równoważne materiały o podobnych właściwościach pod warunkiem 
zaakceptowania ich przez Zamawiającego oraz nie wpłynięcia na zmianę podstawowych założeń 
projektowych (tj. kolorystyka, faktura, gabaryty itp.) 
 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla 
przedmiotowego zakresu robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne” 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Kruszywa można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Kratkę typu geoSYSTEM można składować w warunkach naturalnych. Przed transportem kratkę  
należy zabezpieczyć przed przesuwaniem, aby nie nastąpiło jej uszkodzenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
- Wytyczenie alejek w terenie 
- Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr. warstwy  15 cm – do późniejszego 
wykorzystania 
 
5.2. Wyznaczenie profilów robót ziemnych 
(Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych- niwelacja terenu) 
- wyznaczenie zarysu robót ziemnych, 
- wyznaczenie szerokości roboczej, 
- wyznaczenie spadków poprzecznych i podłużnych, 
 
5.3. Sposób wykonania robót ziemnych 
- ze względu na ilość robót i kategorię gruntu zaleca się wykonać roboty ziemne w sposób ręczny przy 
użyciu łopat i pomocniczych narzędzi ręcznych,  
1. Warstwa nośna: o grubości od 25 cm (nawierzchnia dla samochodów osobowych) Warstwę 
powinna stanowić mieszanka żwirowa lub tłuczniowa frakcji 0,32-0,45  mm, odpowiednio 
zagęszczona. Zadaniem tej warstwy jest zapewnienie prawidłowego drenażu nawierzchni.  
2. Warstwa wyrównująca: o grubości 3 -5 cm. Stanowi ją  mieszanka grysu i piasku   
3. Kratka wypełniona ziemią kompostową (pod trawnik), grysem, żwirem. 
5.3 Instrukcja montażu  
1.Wytyczyć kształt nawierzchni za pomocą palików i sznurka.  
2. Wybrać ziemię na odpowiednią głębokość – zależną od charakteru planowanej nawierzchni   
3. Podłoże wyrównać i zagęścić mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym)  
4. Wykop wypełnić warstwą nośną odpowiedniej wysokości, a następnie wyrównać i zagęścić.  
5. Na warstwie nośnej wysypać piasek i równomierne rozprowadzić (grubość ok. 2,5 cm). Przy kratce 
wypełnionej trawą jako podłoże zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i 
perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).   
6. Kratki układać rzędami, łączyć zaczepami za pomocą młotka gumowego.   
7. Podłoże lekko wyrównać za pomocą zagęszczarki  
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8. Kratki wypełniać według uznania. 
 
6. KONTROLA WYKONANIA I JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrola materiałów użytych do wykonania alejek- ścieżek, 
6.2. Kontrola wytyczenia zarysu robot ziemnych, 
6.3. Kontrola zagęszczenia dna koryta, podbudowy i nawierzchni 
6.4. Kontrola ułożenia- osadzenia obrzeży betonowych 
6.5. Kontrola końcowa jakości i dokładności wykonania alejek- ścieżek żwirowych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
m3 - wykonanie wykopu koryta, 
m2 - wykonanie nawierzchni, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu/ ustaleń z uwzględnieniem zmian zaaprobowaniem przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robot 
Wszystkie roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp w terminie późniejszym jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytyczenia zarysu robot ziemnych, 
- zagęszczenia dna koryta, podbudowy i nawierzchni, 
- ułożenia- osadzenia obrzeży betonowych, 

- jakości zastosowanych materiałów.  
Ponadto: 
• Stabilność nawierzchni oraz odporność na działanie  obciążenia gwarantuje odpowiednio wykonana 
podbudowa. Rodzaj podbudowy powinien być określony w projekcie budowlanym. Prawidłowe 
wyrównanie i ubicie warstwy nośnej i wyrównującej daje pewność, iż kratki nie uszkodzą się pod 
kołami samochodów, a na drodze nie będą tworzyły się koleiny.  
• Wysokość podbudowy zależy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunków geologicznych. Na 
gruntach mniej przepuszczalnych zaleca się głębszą podbudowę o ok. 20 cm  
• Wskazane jest wymieszanie górnej warstwy gleby z piaskiem, wysianie nasion 1 cm poniżej ścianki 
kratki  i przykrycie ich warstwą kompostu lub torfu o grubości 1 cm  
• Sugerujemy zastosowanie mieszanki trawy przeznaczonej na aktywnie wykorzystywane murawy, 
odpornej na deptanie i mechaniczne uszkodzenia, odpornej na suszę, posiadającą rozbudowany 
system korzeniowy     
• Po wysiewie należy szczególnie zadbać o odpowiednie uwilgotnienie podłoża. Zraszanie wykonuje 
się częściej, ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymywać stałą wilgotność. Zraszanie musi być 
drobnokropliste (mgławicowe) i w normalnych warunkach pogodowych winno być przeprowadzane w 
odstępach 2-3 dniowych w ilości do 10 mm wody na dobę.  
• Do czasu skiełkowania trawy należy utrzymywać stałą wilgotność podłoża.   
• Powierzchni nie należy eksploatować do momentu całkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-6  tygodni), 
unikać długotrwałego parkowania pojazdów.  
• Późniejsza pielęgnacja nawierzchni jest taka sama jak  zwykłego trawnika – koszenie, nawadnianie, 
nawożenie 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ekokratki obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, 
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- dostarczenie i montaż ekokratki trawnikowej, 
- wyrównanie do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie poszczególnych warstw, 
 
10. przepisy zwi ązane 
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
5. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN ISO 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie odporności na warunki  
klimatyczne  
PN-EN ISO 10319:2005 Geotekstylia -- Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich  
próbek  
Procedury ZKP/ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.  
1117 z późniejszymi zmianami)  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.  U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi  
zmianami)  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Roboty zwi ązane z fundamentowaniem 

OZNACZENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ : ST - 3 
1. Wstęp 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST – 3- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych 
Roboty zwi ązane z fundamentowaniem. 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem robót fundamentowania objętych opracowaniem: „Projekt 
zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze ". 
 
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 obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie stóp fundamentowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
zapisami w części ogólnej specyfikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne” 
 
2.1.1 Beton zwykły kl. B20 wg PN-88/B-06250 
2.1.2 Stal A-III i A-0 wg PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu wg PN-89/H- 
84023/06 Stal określonego zastosowania Stal do zbrojenia betonu Gatunki 
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla 
przedmiotowego zakresu robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania 
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ogólne”. Roboty można wykonywać przy użyciu betoniarki oraz taczki do przewozu betonu po 
pomostach roboczych. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Materiały mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Stopy fundamentowe, wymagania 
- w wykonanym wykopie ustawić deskowanie z desek o grub. 25mm 
- przygotować i ustawić w wewnątrz deskowania zbrojenie konstrukcyjne stóp wg rysunku 
konstrukcyjnego 
- przygotować i ustawić kotwy gwintujące i blachy kotwiące wg rysunku konstrukcyjnego 
- ułożyć i zagęścić beton B20 
- wyrównać górną powierzchnie betonu 
- pielęgnować beton 
- usunąć deskowanie 
 
6. KONTROLA WYKONANIA I JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
- Sprawdzić zgodność klasy betonu 
- Sprawdzić zgodność klasy stali 
- Dokonać oględzin, dokładność wykonania i kształtu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla betonu – m3 

- dla stali – tona 
Ilość robót określa się podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robot 
Wszystkie roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp w terminie późniejszym jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- odbiór wykonanego deskowania 
- odbiór zgodności zamontowanego zbrojenia konstrukcyjnego, kotew stalowych oraz blach 
kotwiących 
- odbiór wykonanego betonowania 
Podstawę do dokonania odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa 
- projekt budowlany 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za ilość m3 wbudowanego betonu lub ton zamontowanej stali wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje : 
- przygotowanie 
- wykonanie robót 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. przepisy zwi ązane 
Polskie Normy dotyczące betonu i stali. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ST – 4- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych 

Roboty zwi ązane z wykonywaniem konstrukcji dachowych oraz pode stu scenicznego 
 

1. Wstęp 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem konstrukcji dachowych oraz budową podestu scenicznego 
„Projekt zagospodarowania terenu przy Filii MDK w K arsiborze". 
 
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 obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty tj. słupów, podciągów, rygli, płatwii, krokwi, deskowania oraz 
budową podestu scenicznego 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
zapisami w części ogólnej specyfikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów. 
2.1.1. WIATA 
Drewno iglaste klasy K27 klejone warstwowo 20x20cm, wilgotność optymalna 12% zaimpregnowane 
lakierobejcą ognioochronną typu FIRESMART w kolorze zbliżonym do koloru desek bangkirai- 
podestu 
-RYNNY I RURY SPUSTOWE - system rynnowy  typu powlekane rynny ICOPAL  w kolorze 
Brązowym  (RAL 8028) wym. 125/90mm, 
- rura spustowa ∅90mm 
2.1.2.PODEST SCENICZNY 
- zespawane profile stalowe z ceowników 60x30x3 ze stali St3 ocynkowanej ogniowo, 
- podłoga sceny z krat pomostowych typu SAKOSTAL moduły 100x100 cm ze stali St3 ocynk ogniowy o wym. 
oczek 30x30x3 cm 
-front sceny zakryty deskowaniem z desek bangkirai 2,5x14,5 cm 
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2.1.3.SCHODY POLICZKOWE 
-policzki schodów-ze stali ocynkowanej ogniowo gr. 12 mm, klasy St3 zanurzonej w stopie 
fundamentowej na gł. 30 cm, 
- podstawa policzków- dwuteownik T80, 
- policzki zamocowane do nóg podestu  kątownikami uchwytami ze  stali ocynk, gr. 0,5cm, 
- stopnie z desek bangkirai 100x33x4 cm  (po 2 deski 16 x 4x100 na stopień) 
 
2.1.4. OBUDOWA PODESTU SCENICZNEGO 
- deski bangkirai gr. 2,5cm mocowane uchwytami ze stali  
- legary bangkirai gr. 7x4,5 cm 
WADY NIEDOPUSZCZALNE: 
- zgnilizna twarda (mursz)-niedopuszczalna 
- otwory po owadach - niedopuszczalne 
- sęki zdrowe, okrągłe - dopuszczalne 
- sęki czarne, wypadające i zepsute-niedopuszczalne 
- sęki podłużne- niedopuszczalne 
2.1.2. Łączniki – gwoździe, łączniki metalowe kształtowe powinny odpowiadać wymaganiom norm 
2.1.3. Preparaty zabezpieczające przed korozja biologiczna i ogniem winny być stosowane zgodnie 
z instrukcja producenta. 
 
Uwaga! Dopuszcza się inne równoważne materiały o podobnych właściwościach pod warunkiem 
zaakceptowania ich przez Zamawiającego oraz nie wpłynięcia na zmianę podstawowych założeń 
projektowych (tj. kolorystyka, faktura, gabaryty itp.). 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą norm 
jakości. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie , zgodne z wiedza Budowlaną, 
Polskimi Normami i Umową. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych do 
budowy materiałów , ich zgodność z wymogami technicznymi i atestami. Inspektor Nadzoru ma prawo 
wstrzymać roboty jeśli wykonawca wykona je z materiałów niezgodnych z wymogami technicznymi 
normami , SST lub niewłaściwej jakości . Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru należy realizować w 
wyznaczonym terminie , pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie 
Wykonawca. 
5.1. Konstrukcja szkieletowa drewniana. 
- impregnacja elementów drewnianych 
- odwiązanie elementów składowych konstrukcji 
- zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementów za pomocą złączy ciesielskich, 
łączników ciesielskich, gwoździ i śrub. 
 
5.2. Deskowanie połaci dachowej. 
- impregnacja desek 
- przybicie desek na styk 
- przybicie desek przy krokwiach końcowych 
- przybicie deski czołowej 
przybicie wykonać stosując dwa gwoździe z każdej strony deski 
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- max szerokość deski 12 cm 
 
6. KONTROLA WYKONANIA I JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Wymagana 
jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają  wymaganiom 
technicznym . Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych, po okresie gwarancji. 
 
- Sprawdzić zgodność klasy drewna 
- sprawdzić właściwości stosowanego środka do impregnacji drewna 
- dokonać oględzin, dokładności wykonania połączeń ciesielskich 
- dokonać kontroli wilgotności drewna 
- dokonać kontroli dokładności wykonania deskowania 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- konstrukcji szkieletowej drewnianej – m3 
- deskowanie, podłoga podestu scenicznego (krata pomostowa oraz podłoga z drewna egzotycznego i 
obudowa frontu sceny) – m2 

-- wykonanie spawanego podestu z profili stalowych- mb. 
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robot 
Wszystkie roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp w terminie późniejszym jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
Polega na dokładnym sprawdzeniu wykonanej konstrukcji szkieletowej ze szczególnym 
uwzględnieniem prawidłowości połączeń elementów drewnianych, sprawdzeniu jakości uŜytych 
materiałów oraz zastosowanej impregnacji. 
Podstawę do dokonania obmiaru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa 
- projekt budowlany. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za ustalona ilość m3 lub m2, mb wykonywanych robót wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie 
- wykonanie robót 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
Płaci się za ustaloną ilość "m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
· przygotowanie,  
· zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.  
· uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. przepisy zwi ązane 
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
Atesty Higieniczne PZH na środki impregnujące 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ST – 5- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych 

Roboty zwi ązane z wykonywaniem pokry ć dachowych  
 

1. Wstęp 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem pokryć dachowych objętych opracowaniem pn.: „Projekt 
zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze ". 
 
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 obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachu pokryciem typu Rolowana Dachówka Icopal 3D®– kolor RDI 3D®13 
Klasyczna Ceglasta. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
zapisami w części ogólnej specyfikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów. 
- Rolowana Dachówka typu Icopal 3D®– kolor RDI 3D®13 Klasyczna Ceglasta, 
- Przekładka montażowa typu RDI 64 Icpal 
 
Uwaga! Dopuszcza się inne równoważne materiały o podobnych właściwościach pod warunkiem 
zaakceptowania ich przez Zamawiającego oraz nie wpłynięcia na zmianę podstawowych założeń 
projektowych (tj. kolorystyka, faktura, gabaryty itp.). 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą norm 
jakości. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie , zgodne z wiedza Budowlaną, 
Polskimi Normami i Umową. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych do 
budowy materiałów , ich zgodność z wymogami technicznymi i atestami. Inspektor Nadzoru ma prawo 
wstrzymać roboty jeśli wykonawca wykona je z materiałów niezgodnych z wymogami technicznymi 
normami , SST lub niewłaściwej jakości . Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru należy realizować w 
wyznaczonym terminie , pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie 
Wykonawca. Wykonanie i montaż pokrycia dachu rolowaną dachówką typu Icopal- ściśle wg instrukcji 
montażu producenta. 
 
6. KONTROLA WYKONANIA I JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Wymagana 
jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają  wymaganiom 
technicznym . Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych, po okresie gwarancji. 
 

- sprawdzenie ułożenia rolowanej Dachówka typu Icopal 3D®, 

- sprawdzić jakości stosowanych materiałów 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest dla pokrycia dachu – m2. 
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robot 
Wszystkie roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp w terminie późniejszym jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Polega na dokładnym sprawdzeniu wykonanych elementów pokrycia, jakości uŜytych materiałów. 
Podstawę do dokonania odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa 
- projekt budowlany. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za ustalona ilość m3 lub m2, mb wykonywanych robót wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie 
- wykonanie robót 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. przepisy zwi ązane 
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Normy, aprobaty, certyfikaty: 
ISO 9001, Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa B 
Badanie Ogniowe, Atest Higieniczny 
PN-EN 544:2000 



 

Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu 

Zagospodarowanie terenu przy Filii MDK w Karsiborze 

 
27 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

Roboty związane z budową ciągu pieszo- jezdnego oraz utwardzonego paleniska i miejsca na 
grillowędzanię (kostka polbruk oraz granit) 

 
OZNACZENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: ST- 6 

 

1. Wstęp 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności. 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ciągu pieszo- jezdnego oraz utwardzonego paleniska i miejsca na grillowędzanię 
(kostka polbruk oraz granit)  oraz wykonania siedzisk wokół paleniska objętych opracowaniem pn.: 
„Projekt zagospodarowania terenu przy Filii MDK w K arsiborze".  
 
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 obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanieciągu pieszo- jezdnego oraz utwardzonego paleniska i miejsca na grillowędzanię (kostka 
polbruk oraz granit)  oraz wykonania siedzisk wokół paleniska na obszarze objętym opracowaniem, 
tzn.: 
- wykonanie koryta pod alejkę betonową,  utwardzone palenisko i miejsca na grillowędzanię (zdjęcie 
humusu), 
- wykonanie koryta pod palenisko – min. gł.0,4 m, 
- zagęszczenie podłoża w wykonanych korytach, 
- wywiezienie humusu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przekroju poprzecznym alejek 
należy wyprofilować nadając spadki dwustronne o wartości 2 % w kierunku istniejących elementów 
kanalizacji zlokalizowanej na cmentarzu.   
- ustawienie obrzeża betonowego- patrz p. 2.3., 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm  
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej wym. 4 x 6 lub7 x 9 cm 
Kostkę układa się na następujących warstwach: 
1.warstwie odsączająca- z piasku frakcji 2 mm, grubość 10 cm, 
2. podbudowa o grubości 15- 30 cm, z tłucznia  frakcji 30- 60 mm, 
3.podsypka z piasku- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm w taki sposób , aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2– 3 mm . Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem , a następnie  
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i  
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika . Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem 
szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
zapisami w części ogólnej specyfikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
miejsce na ognisko- utwardzona nawierzchnia zbudowana następująco: 

1- POLBRUK SZARY- TYPU  POLBRUK Pomorski KOLOR OLIWKOWY 16 X 13 CM 
grubości 6 cm, warstwa wierzchnia:  
2- podsypka z piasku- grubość 3-5 cm frakcja do 2- mm,  
3- podbudowa o grubości 15- 30 cm, z tłucznia  frakcji 30- 60 mm, 
4 - warstwa odsączająca- z piasku frakcji 2 mm, grubość 10 cm 
w szczelinach suchy piasek- frakcja 1- 2 mm 
Wnętrze paleniska- okrąg o średnicy 1,0 m zaprojektowano z kostki granitowej, gł. min. 0.40m : 

1- KOSTKA GRANIT KOLOR SZARY, WYM. 4 x 6 lub7 x 9 cm 
2- podsypka z piasku- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm,  
3- podbudowa o grubości 15 cm, z tłucznia  frakcji 30- 60 mm, 
4.- warstwa odsączająca- z piasku frakcji 2 mm, grubość5 cm 
w szczelinach suchy piasek- frakcja 1- 2 mm 
Aby podkreślić kompozycję obrzeża paleniska i grillowisko zaprojektowano z kostki w innym kolorze 
Nostalite kolor brązowy12 x 12 cm- 2 rzędy.  
 
Zamiast kostki granitowej dopuszcza się zastosowanie innego kamienia naturalnego; wokół paleniska 
należy ułożyć kamienie (aby zapobiec rozdmuchiwaniu popiołu i rozprzestrzenianiu się ognia), jako 
siedziska zaproponowano pnie drzew. 

Uwaga! Dopuszcza się inne równoważne materiały o podobnych właściwościach pod warunkiem 
zaakceptowania ich przez Zamawiającego oraz nie wpłynięcia na zmianę podstawowych założeń 
projektowych (tj. kolorystyka, faktura, gabaryty itp.) 
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę. Do wykonania przedmiotu 
zamówienia należy użyć materiałów wymienionych w przedmiarze robót. Wszystkie materiały winny 
być w I gat. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
Do wykonania dróg, chodników i placów należy stosować wyszczególnione poniżej  
materiały. 
Konstrukcja chodnika: 
- Prefabrykowana kostka brukowa POLBRUK grubości 6cm, 
- Podsypka piaskowa o grubości 3- 5cm, 
- podbudowa o grubości 15- 30 cm, z tłucznia  frakcji 30- 60 mm, 
- warstwa odsączająca- z piasku frakcji 2 mm, grubość 10 cm 
 
2.3. Obrzeże betonowe 
- wymiary 8 x 30 x 100cm. 
- Krawężniki osadzić w obsypce z zaprawy betonowej B10 z oporem (gr 15 cm) na podsypce  z piasku 
(gr. 15 cm), spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo- piaskową w stosunku 1:2. spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość 
- klasa wyrobu- co najmniej II, 
- mrozoodporność całkowita, 
- największa nasiąkliwość 7%, 
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3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla 
przedmiotowego zakresu robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie . Jeśli powierzchnie są 
duże , a  kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie , służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje 
się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Materiały można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą norm 
jakości 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie , zgodne z wiedza Budowlaną, Polskimi Normami i 
Umową. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych do budowy materiałów, 
ich zgodność z wymogami technicznymi i atestami. Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać roboty 
jeśli wykonawca wykona je z materiałów niezgodnych z wymogami technicznymi normami, SST lub 
niewłaściwej jakości. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru należy realizować w wyznaczonym 
terminie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
- Wytyczenie nawierzchni w terenie 
- Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr. warstwy  15 cm – do późniejszego 
wykorzystania 
 
5.2. Wyznaczenie profilów robót ziemnych 
(Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych- niwelacja terenu) 
- wyznaczenie zarysu robót ziemnych, 
- wyznaczenie szerokości roboczej, 
- wyznaczenie spadków poprzecznych i podłużnych, 
 
5.3. Sposób wykonania robót ziemnych 
- ze względu na ilość robót i kategorię gruntu zaleca się wykonać roboty ziemne w sposób ręczny przy 
użyciu łopat i pomocniczych narzędzi ręcznych,  
- z wykonanego koryta wybrać spulchnioną glebę, 
- wykonać podbudowę i nawierzchnię z kostki polbruk oraz granit jak w p. 2.2. 
- wykształcić spadek poprzeczny nawierzchni na poziomie 2% 
 
6. KONTROLA WYKONANIA I JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym . Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych, po  
okresie gwarancji . 
 
6.1. Kontrola materiałów użytych do wykonania alejek- ścieżek, 
6.2. Kontrola wytyczenia zarysu robot ziemnych, 
6.3. Kontrola zagęszczenia dna koryta, podbudowy i nawierzchni 
6.4. Kontrola ułożenia- osadzenia obrzeży betonowych 
6.5. Kontrola końcowa jakości i dokładności wykonania alejki z kostki polbruk. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
m3 - wykonanie wykopu koryta, 
m2 - wykonanie nawierzchni, 
mb- wykonanie obrzeży betonowych, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu/ ustaleń z uwzględnieniem zmian zaaprobowaniem przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robot 
Wszystkie roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp w terminie późniejszym jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytyczenia zarysu robot ziemnych, 
- zagęszczenia dna koryta, podbudowy i nawierzchni, 
- ułożenia- osadzenia obrzeży betonowych, 

- jakości zastosowanych materiałów.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
9.1.Cena wykonania 1m2 chodnika z kostki polbruk i 1 m obrzeża obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
-wykonanie koryta, 
-ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
-przygotowanie i rozścielenie podsypki   cementowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem, 
-ułożenie chodnika z kostki polbruk z wypełnieniem spoin piaskiem   
-ustawienie obrzeża, 
-wypełnienie spoin, 
-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów. 
 
10. przepisy zwi ązane 
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
5. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
6. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
8. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
 
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ST – 7- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Roboty związane z budową kontenera sanitarnego typu 20’MS-S8 Weldon 
  

1. Wstęp 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności. 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową kontenera sanitarnego typu 20’MS-S8 Weldon objętą opracowaniem pn.: 
„Projekt zagospodarowania terenu przy Filii MDK w K arsiborze". 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z budową kontenera sanitarnego typu 20’MS-S8 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
Kontener sanitarny typu 20’MS-S8 Weldon wg karty technicznej producenta: PODŁOGA 

• konstrukcja ramy podłogi 

o rama obwodowa wykonana z profili zamkniętych 120x80x4 (stal S235 JR) 

o cztery spawane naroża kontenerowe (stal S235 JR) 

o poprzeczki podłogi wykonane jako ceowniki półzamknięte z blachy 

gorącowalcowanej o grubości 2 mm 

• izolacja termiczna 

o wełna mineralna o grubości 100 mm (klasa odporności ogniowej A1) 

• poszycie zewn ętrzne 

o ocynkowana blacha trapezowana T6 o grubości 0,55 mm 

• podłoga 

o  płyta wiórowa o zwiększonej odporności na wilgoć o grubości 20÷22 mm 

o wykładzina podłogowa z tworzywa sztucznego o grubości 1,5÷2,0 mm (łączenia 

wykładziny spawane) 

DACH: 

• konstrukcja ramy dachu 



 

Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu 

Zagospodarowanie terenu przy Filii MDK w Karsiborze 

 
32 

o rama obwodowa wykonana z indywidualnych profili giętych na zimno o wysokości 

200 mm z blachy o grubości 3 mm (stal S235 JR) 

o cztery spawane naroża kontenerowe (stal S235 JR) z meteorologicznymi ujściami 

wody  

• poszycie zewn ętrzne 

o ocynkowana blacha stalowa o grubości 0,55 mm z podwójnym felcem na całej 

długości kontenera 

• izolacja termiczna 

o wełna mineralna o grubości 100 mm (klasa odporności ogniowej A1) 

o folia paraizolacyjna o grubości 0,2 mm 

• obudowa dachu 

o system kaset wykonanych z blachy lakierowanej grubości 0,75 mm w kolorze RAL 

9010 

• podł ączenie CEE 

o zagłębione w ramie dachowej przedniej ściany 

SŁUPY NAROŻNE 

o słupy narożne wykonane z giętych na zimno  profili stalowych 180x130 z blachy  o 

grubości 4 mm (stal S235 JR) 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE (grubo ść ścian 75 mm) 

o ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z płyty warstwowej ze styropianem o 

grubości 75 mm 

DRZWI 

• drzwi zewn ętrzne 

o osadzone z prawej lub lewej strony 

o skrzydło drzwiowe z blachy stalowej lakierowanej w kolorze RAL 9010 z izolacją 

40 mm 

o stalowa ościeżnica z uszczelką gumową 

o wymiar zewnętrzny: 1005x2080 mm 

o wymiar wewnętrzny: 900x2000 mm 

o próg drzwiowy wykonany z blachy aluminiowej grubości 2 mm 

• drzwi wewn ętrzne 

o osadzone z prawej lub lewej strony 

o skrzydło drzwiowe płycinowe 

o stalowa ościeżnica bez uszczelki gumowej 

o wymiar zewnętrzny: 990x2060 mm (900); 895x2070 mm (800) 

o wymiar wewnętrzny: 900x2010 mm (900); 800x2020 mm (800) 

OKNA 

o okna z tworzywa sztucznego z oszkleniem izolacyjnym (U=1,00 W/m2K)  

o kolor: biały 
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o okucie umożliwiające uchylanie 

o wymiary okien (zewnętrzny wymiar ramy okiennej): 565x535 mm 

NSTALACJE ELEKTRYCZNE 

• dane techniczne 

o zgłębione podłączenie zewnętrzne CEE poprzez wtyczkę/gniazdo 

o napięcie 230/400V  

o 50Hz; 32A 

o skrzynka rozdzielcza natynkowa jednoszeregowa 

o wyłącznik różnicowo-prądowy 3-fazowy 40A/0,03A 

o bezpiecznik B 10A (oświetlenie) 

o bezpiecznik B 16A (gniazdka) 

o bezpiecznik B 20A (bojler ) 

o zestaw gniazdo-wyłącznik 3 fazowy/16A (bojler)  

o wtyczka 16A (bojler) 

o gniazda podwójne ze stykiem ochronnym 

o wyłącznik światła  

o oprawy oświetleniowe z lampami jarzeniowymi o mocy 2x36W lub 1x36W 

o oprawy oświetleniowe „plafoniera” z lampą o mocy 60W 

• uziemienie 

o przewód uziemiający DY 1x6 montowany do ramy kontenera za pomocą śruby 

M10 

o uziemienie ochronne kontenera przeprowadza kupiec/najemca na miejscu 

montażu. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Zalecenie jest użycie spycharki dla niwelacji. 
 
4. Transport. 
Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu  
przystosowanymi do przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas  
transportu kontenery powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
 
5. Wykonywanie robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po  wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją producenta.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  
- sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających  
osie i linie odniesienia rzędnych obiektu  
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi 
- w natrysku dla osób niepełnosprawnych zamontować krzesełko oraz ławeczkę, 
- zlicować podłoże z poziomem progu  
 
6. Kontrola jako ści 
Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez  
producenta kontenerów. Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na gotowej 
konstrukcji  
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służącej do oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości zapewniającej kąt  
pomiędzy każdą liną a linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. Wszelkie urz ądzenia dźwigowe, 
zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru.  
 
7. Obmiar robót  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz  
wymaganiami projektowymi.  
Roboty podlegają odbiorowi 
 
8. Odbiór robót. 
Odbiór robót winien obejmować sprawdzenia: 
- montaż kontenera sanitarnego 
Podstawę do dokonania odbiorów stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa 
- projekt budowlany. 
 
9. Podstawa płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale Wymagania Ogólne.  
Cena jednostkowa obejmuje :  
- dostawę i montaż kompletnego kontenera sanitarnego na przygotowanej konstrukcji  
nośnej do oparcia kontenerów.  
 
10. Przepisy zwi ązane. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
Ogolne badania i wymagania.  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w  
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki  
techniczne dostawy 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ST – 8- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Roboty związane z budową oświetlenia oraz przyłącza elektroenergetycznego 
 

OZNACZENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: ST- 8 
 

1. Wstęp 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności. 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową oświetlenia oraz przyłącza elektroenergetycznego objętych 
opracowaniem pn.: „Projekt zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze".  
 
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 obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
budowę oświetlenia oraz przyłącza elektroenergetycznego na obszarze objętym opracowaniem, tzn. 
m.in.: 
- wykonanie wymaganych powiązań energetycznych 
- roboty ziemne - wykop pod kable  
projektu budowlanego.. 
- posadowienie słupów 
- montaż opraw oświetleniowych 
- oznakowanie słupów oświetleniowych 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
zapisami w części ogólnej specyfikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. Wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 
 
Wyszczególnione w dokumentacji projektowej. Montowane słupy muszą być takiego samego typu jak 
zastosowane przy 
budowie oświetlenia terenu wokół filii nr 3 MDK w Karsiborze w pierwszym etapie.  
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Uwaga! Dopuszcza się inne równoważne materiały o podobnych właściwościach pod warunkiem 
zaakceptowania ich przez Zamawiającego oraz nie wpłynięcia na zmianę podstawowych założeń 
projektowych (tj. kolorystyka, faktura, gabaryty itp.) 
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla 
przedmiotowego zakresu robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”.  
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Materiały można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą norm 
jakości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie , zgodne z wiedza Budowlaną, Polskimi Normami i 
Umową. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych do budowy materiałów, 
ich zgodność z wymogami technicznymi i atestami. Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać roboty 
jeśli wykonawca wykona je z materiałów niezgodnych z wymogami technicznymi normami, SST lub 
niewłaściwej jakości. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru należy realizować w wyznaczonym 
terminie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA WYKONANIA I JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym . Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych, po  
okresie gwarancji . 
 
Prowadzona przez Inspektora Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Stosowane 
materiały powinny posiadać na opakowaniu znak bezpieczeństwa B. Wyroby powinny 
posiadać pozytywną opinię techniczną w zakresie wytrzymałości materiałów i 
konstrukcji, BHP oraz ergonomii. 
Na polecenie Inspektora Nadzoru, wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych 
materiałów, których jakość będzie budzić wątpliwości. Świadectwa materiałów i 
wyrobów będą gromadzone i będą stanowić załączniki do protokołu odbioru robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru wyszczególnione w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu/ ustaleń z uwzględnieniem zmian zaaprobowaniem przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robot 
Przedmiotem odbioru będzie całość wykonanych prac zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. Całkowite zakończenie robót na podstawie gotowości do odbioru, zgłoszonej 
przez Wykonawcę na piśmie i potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Odbioru robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonanych 
prac z umową. 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
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prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacją, dokumentacją 
wykonawczą i poleceniami Inżyniera a także obowiązującymi normami, przepisami. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru oraz zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą do rozliczenia będzie kosztorys ofertowy, podpisany przez zainteresowane 
strony protokół odbioru oraz termin określony w umowie na wykonanie robót. 
Cena Robót obejmuje, ale nie ogranicza się do: 
– zakupu i dostarczenia materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
– zasadniczych prac montażowych i instalacyjnych linii oświetleniowej i 
zasilającej 
– wywozu z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowania placu budowy 
po Robotach, 
– wszelkich prac montażowych i demontażowych związanych z układaniem kabli, 
– układania uziemień, 
– oznakowania szafek kablowych i słupów oświetleniowych, 
– zarobienia końcówek kablowych i mocowanie kabli 
– wykonania określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i 
sprawdzeń Robót, 
– wykonania dokumentacji powykonawczej 
– wykonania kompletacji dokumentów do przekazania Robót do eksploatacji 
 
10. przepisy zwi ązane 
 
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ST – 9- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Roboty związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej 
 

OZNACZENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: ST- 9 
 

1. Wstęp 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności. 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej objętych 
opracowaniem pn.: „Projekt zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze".  
 
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 obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na obszarze objętym opracowaniem. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
zapisami w części ogólnej specyfikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. Wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla 
przedmiotowego zakresu robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w  
obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych  
związanych przepisach, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu  
elementów. W zależności od potrzeb wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót: 
- koparka podsiębierna o poj. łyżki 0,15 m3 
- zagęszczarka spalinowa 
- ubijak spalinowy 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Materiały można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą norm 
jakości. Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z  
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, jak również zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikowi dróg oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić 
dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości oraz spełnić wymagania 
producenta materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie , zgodne z wiedza Budowlaną, Polskimi Normami i 
Umową. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych do budowy materiałów, 
ich zgodność z wymogami technicznymi i atestami. Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać roboty 
jeśli wykonawca wykona je z materiałów niezgodnych z wymogami technicznymi normami, SST lub 
niewłaściwej jakości. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru należy realizować w wyznaczonym 
terminie, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA WYKONANIA I JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym . Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych, po okresie gwarancji . 
 
Prowadzona przez Inspektora Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Stosowane 
materiały powinny posiadać na opakowaniu znak bezpieczeństwa B. Wyroby powinny 
posiadać pozytywną opinię techniczną w zakresie wytrzymałości materiałów i 
konstrukcji, BHP oraz ergonomii. 
Na polecenie Inspektora Nadzoru, wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych 
materiałów, których jakość będzie budzić wątpliwości. Świadectwa materiałów i 
wyrobów będą gromadzone i będą stanowić załączniki do protokołu odbioru robót. 
Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia: mające na celu  
zapewnienie wysokiej jakości robot. 
- wytyczenia trasy rurociągu 
- szerokości i głębokości wykopu 
- szalowania wykopu 
- zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego 
- odległości od budowli sąsiednich 
- zabezpieczeń innych przewodów w wykopie 
- rodzaju rur i kształtek 
- ułożenia przewodu 
- wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną wbudowane 
odbiory: 
- odbiór techniczny dna wykopu 
- odbiór techniczny podłoża pod rurociąg 
- odbiór techniczny wykonanej kanalizacji sanitarnej  
      badania: 
- badanie zagęszczania zasypki rurociągu 
- badanie na eksfiltrację kanalizacji sanitarnej 
Z powyższych czynności należy sporządzić protokóły z udziałem inspektora nadzoru i osób  
upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru wyszczególnione w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu/ ustaleń z uwzględnieniem zmian zaaprobowaniem przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w 
obecności Inspektora Nadzoru i powinien być  
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przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonania  
poszczególnych elementów, jak i po zakończeniu wykonania całego zadania. 
Jednostką obmiarową jest mb kanału i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe  
obmierzane wg innych jednostek  
- wykopy mechaniczne i ręczne – m3 

- zagęszczanie gruntu – m3 

- zasypanie wykopów – m3 

- umocnienie wykopów szalunkami – m2 
- ubijanie mechaniczne gruntu – m3 
- podsypka pod rurociąg – m2 
- uzbrojenie kanałów  -  szt 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robot 
8.1. Badanie przy odbiorze 
        Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru  
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla  
robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy  
odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 , PN-EN 1671 , PN-EN 1091 
Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości  
odbioru. 
Po zakończeniu robót wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość do odbioru. 
Odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci  
kanalizacyjnych opracowanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r 
Do odbioru wykonawca winien przedstawić następujące dokumenty: 
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzającym gotowość do odbioru  
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie  
realizacji, potwierdzonymi przez projektanta 
- protokół wytyczenia trasy rurociągu 
- protokół odbioru dna wykopu 
- protokół odbioru technicznego podłoża pod rurociąg 
- kpl. wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostały zastosowane 
- protokół z badania zagęszczania gruntu 
- protokół z badania na eksfiltrację kanału  
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, która winna zawierać materiał i średnice  
rurociągów, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia 
8.2.  Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją  
geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie  
powinno przekraczać  2cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od  
przewidywanych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów 1cm. 
- zbadanie prawidłowości wykonanych połączeń  
- zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalności gruntu 
- zbadanie materiału ziemnego użytego na podsypki i opsypki przewodu  
      -     zbadanie szczelności przewodu zgodne z wymaganiami PN-EN-1610 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności  
przewodu ,inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi  
normami i aprobatami technicznymi` jest przedłożony do odbioru częściowego .  
Przy odbiorze częściowym należy pamiętać szczególnie o robotach ulegających zakryciu .7 
8.3.  Odbiór techniczny końcowy      
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją     
geodezyjną. 
- zbadanie stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu  
- zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych 
Wyniki badań wraz z protokółami odbiorów technicznych częściowych powinny być wpisane do  
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dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich odbiorze  
technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem wykonania. 
 
10. przepisy zwi ązane 
 
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nr109/00, Nr120/00,  
Nr 100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03) 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego  
zakresu i formy projektu  budow. Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133) 
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.  
W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  
budow. (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych  przez  
COBRTI-INSTAL – zeszyt nr 9 z 2003 r 
10.3.   Normy 
- PN-EN 1401- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
      bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
      (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i  systemu”. 
- KB1-38.4.3(1)-73 – płyty żelbetowe nadstudzienne 
- PN-92 /B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne’ 
- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- BN-72/8972  – „Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnętrznych  
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” 
- PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu  
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
- PN-EN 476  - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach   
kanalizacji grawitacyjnej. 
- PN-EN 752-1 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
- PN-B-10736  - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ST – 10- Specyfikacja techniczna wykonania i odbior u robót budowlanych 

Roboty zwi ązane z monta żem ławostołów piknikowych, grillow ędzarni oraz 
ogrodzenia. 

 
 

1. Wstęp 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności. 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem ławostołów piknikowych, grillowędzarni oraz ogrodzenia objętych 
opracowaniem pn.: „Projekt zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze".  
 
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 obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż ławostołów piknikowych, grillowędzarni oraz ogrodzenia na obszarze objętym opracowaniem. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
zapisami w części ogólnej specyfikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. Materiałami stosowanymi do wykonania robot będących tematem mniejszych 
specyfikacji będą zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej – opis techniczny i rysunki. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. ogrodzenie systemowe w kolorze zielonym typu 2D Mobilbau- 190 mb. wysokości 2030mm, 
2.2.2. ogrodzenie systemowe w kolorze zielonym typu 2D Mobilbau - 22mb- wysokości 2430mm, 
2.2.3. ŁAWOSTOŁY PIKNIKOWE 

Projekt zakłada ułożenie 10 szt. ławostołów piknikowych z drewna. 

2.2.4. grillow ędzarnia 

- blat granitowy- gr. 4cm 

- całość z cegły klinkierowej, oprócz paleniska- cegła szamotowa, 
- drzwi z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej 50cm x 52 cm, 
- drzwi paleniska wędzarni z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej 77cm x 92 cm 
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- ruszt ze stali nierdzewnej 84xcm na prowadnicy- ceownikach ze stali ocynkowanej- dl cmx1,6x1,3cm 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą norm 
jakości. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie , zgodne z wiedza Budowlaną, 
Polskimi Normami i Umową. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych do 
budowy materiałów , ich zgodność z wymogami technicznymi i atestami. Inspektor Nadzoru ma prawo 
wstrzymać roboty jeśli wykonawca wykona je z materiałów niezgodnych z wymogami technicznymi 
normami , SST lub niewłaściwej jakości. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru należy realizować w 
wyznaczonym terminie , pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie 
Wykonawca.  
 
6. KONTROLA WYKONANIA I JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Wymagana 
jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  wymaganiom 
technicznym . Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych, po okresie gwarancji. 
 

- sprawdzenie kompletności budowy grillowędzarni 

- sprawdzić jakości stosowanych materiałów 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest dla: 

- budowy grillowędzarni- komplet 

- dostarczenie 10 szt. ławostołów piknikowych 
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robot 
Wszystkie roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp w terminie późniejszym jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Polega na dokładnym sprawdzeniu wykonanych elementów pokrycia, jakości użytych materiałów. 
Podstawę do dokonania odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa 
- projekt budowlany. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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Płaci się za ustaloną ilość m3 lub m2, mb wykonywanych robót wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie 
- wykonanie robót 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. przepisy zwi ązane 
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

Roboty zwi ązane z wykonaniem trawników i sadzeniem ro ślin 
OZNACZENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: ST - 11 

 

 

ST – 11 Roboty zwi ązane z wykonaniem trawników i sadzeniem ro ślin 
 
 
  

1. Wstęp 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robot. 
6. Kontrola jakości robot. 
7. Obmiar robot. 
8. Odbiór robot. 
9. Podstawa płatności. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ST – 11- Specyfikacja techniczna wykonania i odbior u robót budowlanych 
Roboty zwi ązane z wykonaniem trawników i sadzeniem ro ślin (roboty zieleniarskie) 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem trawników i sadzeniem roślin objętych opracowaniem pn.: „Projekt 
zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze ".  
 
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 obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonaniem trawników i sadzeniem roślin, tzn: 
- robotami ziemnymi 

- zakładaniem trawników na terenie płaskim siewem, z dowozem i rozścieleniem ziemi urodzajnej,  

- sadzeniem krzewów liściastych, rozłożeniem warstwy kory drzewnej 

- sadzeniem drzew liściastych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
zapisami w części ogólnej specyfikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Do prac winni być dopuszczeni 
wykonawcy mający przygotowanie zawodowe lub/i udokumentowane doświadczenie zawodowe.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Ziemia urodzajna  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: 

nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie; 
powinna być wilgotna   i wolna od  zanieczyszczeń: chwastów, kamieni większych niż 30 mm, gruzu, 
resztek nie rozłożonych części roślin,  tj. gałęzi i grubszych korzeni, rozłogów perzu.  

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi żyznej: 

- odczyn pH od 5,0 do 6,5  

- zawartość próchnicy nie mniejsza niż 5% 

- zawartość azotu nie niższa niż 0,2 % 
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- struktura gruzełkowata 

2.2.3.Substrat torfowy  

Torf użyty jako komponent do wyrobu substratu- PN-G-98011. 

2.2.4. Kora drzewna  

Warstwa ściółkująca ze zmielonej kory drzewnej (optymalna z drzew iglastych- np. kora sosnowa), 
warstwa 15 cm. 

2.2.5. Nawozy mineralne  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu- N,P,K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm 
stosowanych w rolnictwie. Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem 
chemicznym, być właściwie zabezpieczone przed zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  

Należy zastosować nawozy otoczkowane o kontrolowanym działaniu typu Osmocote (do trawników                  
i roślin ozdobnych) o przedłużonym działaniu do 6 miesięcy, aplikowane raz w roku na wiosnę przy 
zachowaniu dawkowania zgodnie z zaleceniami producenta.  

2.2.6. Materiał ro ślinny  

Materiał roślinny musi pochodzić z licencjonowanej firmy szkółkarskiej i odpowiadać spisowi roślin 
projektowanych, ponadto musi być wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, 
powinien być czysty odmianowo oraz  odpowiadać określonym w SIWZ wymaganiom. Materiał 
roślinny musi być zdrowy, wolny od uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem 
niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz szkodników. 

 Dostarczone sadzonki powinny odpowiadać normie PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. 
Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  oraz PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i 
krzewy li ściaste , właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
łacińska (gatunek i odmiana), wysokość rośliny, wielkość pojemnika, wysokość i obwód pnia drzewa. 
numer normy, nazwę producenta.  

Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne, 

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona 

- pędy korony krzewów nie powinny być przycięte,  

- Wszystkie części rośliny muszą być wolne od szkodników i patogenów oraz pozbawione ran i śladów  
po świeżych cięciach, 

- Tawuły powinny posiadać min. 3-5 dobrze ukształtowane pędy, w pojemnikach wielkości C5, 
wysokość roślin w zależności od gatunku i odmiany- min. 60/80 cm.   

Należy zakupić rośliny w pojemnikach (drzewo w balocie lub w pojemniku). Rośliny powinny być 
uprawiane  w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej  do wielkości rośliny. System korzeniowy 
roślin powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne. 

 
a) szczegółowe wymagania dla krzewów:  
- pędy krzewów powinny być liczne i rozgałęzione równomiernie (min. 3-5 pędów bocznych) 
- materiał roślinny musi być jednorodny w całej partii 
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- pędy nie przycięte 
- pokrój i barwa charakterystyczna dla gatunku i odmiany 
 

Wady niedopuszczalne krzewów  

- uszkodzenie bryły korzeniowej, w szczególności u krzewów iglastych 

- oznaki porażenia przez patogeny lub  żerowania szkodników 

- zwiędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych 

- przesuszenie bryły korzeniowej  

- uszkodzenia mechaniczne roślin w szczególności  rozłamanie  i uszkodzenie pędów szkieletowych  

- nierównomiernie rozłożone pędy   

- niejednorodna partia dostarczonego materiału pod względem jakości i wielkości  

Wady niedopuszczalne:  

- silne uszkodzenie mechaniczne roślin, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie, pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 

5. Wykaz ro ślinno ści projektowanej- tab.1. 

 

Nr 
NAZWA GATUNKU 

POLSKA 

NAZWA GATUNKU 

ŁACIŃSKA 

ILOŚĆ SZTUK, 

ROZSTAWA, 

GŁ. SADZENIA  

 [cm] 

FOTO 

1 
LIGUSTR 

POSPOLITY 
Ligustrum vulgare  

177 

 (co 50 cm), 

Gł. 30cm  

 

2 
CIS POSPOLITY 

‘Fastigiata’ 
Taxus baccata ‘Fastigigiata’ 

36 

(co 70 cm), 

Gł. 30cm 
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3 

KRZEWUSZKA 
CUDOWNA 

‘Victoria’ 

Weigela florida  ‘Victoria’ 

2 

 Wg projektu 

Gł. 50cm  

4 

 
JAŚMINOWIEC 

WONNY 

 

Philadelphus coronarius 

2 

 Wg projektu 

Gł. 50cm  

5 
PĘCHERZNICA 
KALINOLISTNA 

'Diabolo' ® 

Physpsarpus opulifolius 
‘Diabolo’® 

2 

 Wg projektu 

Gł. 50cm  

6 
BLUSZCZ 

POSPOLITY 
Hedera helix 

427 

 (co 50 cm), 

Gł. 30cm  

 
Gł.- głębokość sadzenia; przyjmuje się wysokość pojemnika, w którym wyprodukowano roślinę + 10-15 cm 
Zdjęcia zaczerpnięto z: http://www.kurowski.pl 

 

Uwaga! Dopuszcza się inne materiały roślinne o podobnych właściwościach oraz wymaganiach 
siedliskowych pod warunkiem zaakceptowania ich przez Zamawiającego oraz nie wpłynięcia na 
zmianę podstawowych założeń projektowych (tj. kolorystyka, faktura, gabaryty itp.). 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- glebogryzarki, pługu, kultywatora, bron do uprawy gleby, łopaty 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji roślinności: 

- piły mechanicznej, sekatorów, polewaczki, opryskiwacza, kosiarki mechanicznej, nożyce 
elektryczne bądź spalinowe 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
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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). Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

4.1.Transport materiałów do wykonania nasadze ń 

Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 
też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  

 Wykonawca własnym staraniem dostarczy materiał roślinny  na miejsce sadzenia . Transport 
materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 

W czasie przewozu materiał sadzeniowy musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami 
bryły korzeniowej i  pędów oraz przed wysychaniem.  

Nie przewiduje się możliwości  przechowywania roślin na placu budowy przez dłuższy czas. 
Przechowywane rośliny powinny znajdować się w miejscu zacienionym i mieć stale wilgotną  bryłę 
korzeniową. 

Nasiona traw należy przewozić w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przed wilgocią. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier; poprawiane przez 
Wykonawcę- na własny koszt.  

 Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań z materiałów, 
doświadczenie zawodowe oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 

6. Kontrola prac agrotechnicznych 

Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli wykonania pełnego zakresu prac agrotechnicznych, 
staranności przekopania podłoża i oczyszczenia z chwastów, korzeni, starej darni oraz innych 
zanieczyszczeń oraz staranności przygotowania terenu pod nasadzenia roślinne i nawierzchnie 
trawiaste. 

6. Kontrola jako ści robót w zakresie wykonania nasadze ń roślinnych  i trawników polega na  

sprawdzeniu: 

- jakości  materiału roślinnego, jego  zgodności z normami i zamówieniem                                                
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego                                                                               
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie  miejsc sadzenia, gatunków            
i odmian wg podanej rozstawy oraz staranności  wykonania nasadzeń                                                                  
- wielkości dołów pod bryłę korzeniową roślin oraz prawidłowej  zaprawy dołów ziemią urodzajną,                                                            
- prawidłowego zamocowania palików przy drzewach                                                                               
- wykonania prawidłowych misek w obrębie roślin                                                                                                  
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- właściwego przygotowania podłoża pod wysiew traw -  zagrabienia, wyrównania i uwałowania 
powierzchni trenu 

- normatywnej ilości  wysiewu  traw  

- podlania roślin i trawnika po posadzeniu                                                                                                                                      
- prawidłowego rozścielenia ściółki z kory  

8.1. Odbiór wykonania  prac zwi ązanych z zagospodarowaniem terenu szat ą  roślinn ą  

Odbiór końcowy robót stanowi ocenę rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich zakresu, 
jakości, zgodności z dokumentacją projektową  i umową. 

Bezusterkowy protokół odbioru jest podstawą do dokonania rozliczenia pomiędzy  zamawiającym a 
wykonawcą za wykonane prace.  

W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych wad i nieprawidłowości, Zamawiający  
ustali zakres prac korygujących. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Zamawiającym.    

 

8.2.  Odbiór prac po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest ocena stanu po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych. 

W czasie końcowego odbioru gwarancyjnego należy dokonać  ostatecznej oceny jakości prac oraz 
przyjęcia się roślin na nowym miejscu (ocena uzyskanych efektów). 

Dokumentem poświadczającym należyte wywiązanie się  z obowiązków umownych przez Wykonawcę 
będą zatwierdzone przez Zamawiającego zapisy w dzienniku dotyczące krotności i jakości 
przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych, których ilość i jakość wykonania powinna być zgodna z 
umową. 

9. Zasady oczyszczania terenu 

Prace agrotechniczne obejmują ręczne przekopanie podłoża na głębokość  20-25 cm, oczyszczenie 
terenu  z chwastów,  starej darni, kamieni i innych zanieczyszczeń, zagrabienie i wyrównanie 
powierzchni terenu pod nasadzania roślinne. 
 
9.1. Krzewy li ściaste  

 Wymagania dotyczące sadzenia krzewów liściastych i iglastych są następujące: 

- pora sadzenia- jesień lub wiosna (dopuszcza się sadzenie w okresie letnim pod warunkiem 
zwiększenia krotności podlewania), 

- miejsce sadzenia- powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

- Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach powinny zostać starannie podlane 
- Ziemię wokół przygotowanego dołu należy delikatnie uklepać 
- Bryła korzeniowa powinna znaleźć się od 2 do 5 cm pod powierzchnią ziemi; zbyt głębokie lub płytkie 
sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
niezwłocznie podlać, 
- Należy pod krzewami zastosować ściółkę z kory drzew iglastych- grubość warstwy 5cm- zakres 
obszaru ściółkowania –wg dokumentacji projektowej. 
 
9.3.Zakładanie trawników 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
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- należy wykonać kontrolę odczynu podłoża pod trawnik  - odpowiednie   pH  w przedziale od 5,5 do 
7,0, 
- podłoże pod ułożenie darni należy starannie przygotować, usunąć kamienie, resztki roślinne                         
i chwasty;  przekopać  na głębokości 15-20 cm, wyrównać, następnie starannie wyprofilować                           
i zwałować wałem gładkim 
- nasiona traw należy wysiać w ilości 3 kg/100 m2 na zwilżony grunt 
-  wysianą powierzchnię  zruszyć grabiami lub powierzchnię trawnika przykryć  cienką warstwą piasku, 
zwałować lekkim wałem w celu dociśnięcia nasion do podłoża 
 
9.4. Zabezpieczenie materiału ro ślinnego podczas transportu. Przechowywanie materiał u 
roślinnego do czasu wysadzenia na miejsca stałe  
 
Wykonawca własnym staraniem dostarczy materiał roślinny  na miejsce sadzenia. Transport 
materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 

W czasie przewozu materiał sadzeniowy musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami 
bryły korzeniowej i  pędów oraz przed wysychaniem.  

Nie przewiduje się możliwości przechowywania roślin na placu budowy przez dłuższy czas. 
Przechowywane rośliny powinny znajdować się w miejscu zacienionym i mieć stale wilgotną bryłę 
korzeniową. 
  
10 Kontrola jako ści robót  

11.1. Kontrola prac agrotechnicznych 

Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli wykonania pełnego zakresu prac agrotechnicznych, 
staranności przekopania podłoża i oczyszczenia z chwastów, korzeni, starej darni oraz innych 
zanieczyszczeń oraz staranności przygotowania terenu pod nasadzenia roślinne i nawierzchnie 
trawiaste. 

10.2. Kontrola jako ści robót w zakresie wykonania nasadze ń roślinnych  i trawników polega na  

sprawdzeniu:  

- jakości  materiału roślinnego, jego  zgodności z normami i zamówieniem                                                
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego                                                                               
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie  miejsc sadzenia, gatunków            
i odmian wg podanej rozstawy oraz staranności  wykonania nasadzeń                                                                  
- wielkości dołów pod bryłę korzeniową roślin oraz prawidłowej  zaprawy dołów ziemią urodzajną,                                                                                                     
- prawidłowego zamocowania palików przy drzewach                                                                               
- wykonania prawidłowych misek w obrębie roślin                                                                                                  
- właściwego przygotowania podłoża pod wysiew traw -  zagrabienia, wyrównania i uwałowania 
powierzchni trenu 

- normatywnej ilości  wysiewu  traw  

- podlania roślin i trawnika po posadzeniu                                                                                                                                      
- prawidłowego rozścielenia ściółki z kory 
 
11.Odbiór robót  

 

11.1. Odbiór wykonania  prac zwi ązanych z zagospodarowaniem terenu szat ą  roślinn ą  

Odbiór końcowy robót stanowi ocenę rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich zakresu, 
jakości, zgodności z dokumentacją projektową  i umową. 

Bezusterkowy protokół odbioru jest podstawą do dokonania rozliczenia pomiędzy  zamawiającym a 
wykonawcą za wykonane prace.  
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W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych wad i nieprawidłowości, Zamawiający  
ustali zakres prac korygujących. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Zamawiającym.    

 

11.2. Odbiór prac po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

 

Celem odbioru po upływie okresu r ękojmi i gwarancji jest ocena stanu po u żytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentua lnych robót poprawkowych. 

W czasie ko ńcowego odbioru gwarancyjnego  nale ży dokona ć  ostatecznej oceny  jako ści prac 
oraz przyj ęcia si ę roślin na nowym miejscu (ocena uzyskanych efektów). 

Dokumentem poświadczającym należyte wywiązanie się  z obowiązków umownych przez Wykonawcę  
będą zatwierdzone  przez Zamawiającego zapisy w dzienniku dotyczące krotności i jakości 
przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych, których ilość i jakość wykonania powinna być zgodna z 
umową. 

11.3. Obmiar robót 

11.4. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym obmiarem. Wyniki będą wpisane 
do księgi obmiaru. 

11.5. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- szt. (sztuka) - posadzenia krzewów i drzew, zabezpieczenie drzew na okres wykonania robót  
ziemnych, ścinanie drzew, ręczne wynoszenie ściętych drzew 

- m2 (metr kwadratowy) - przygotowanie terenu pod obsadzenia, wykonania trawników, wykaszanie 
chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym, oczyszczenie terenu po 
wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory, z wywiezieniem 

12. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. VI dały wyniki pozytywne.  

13. Podstawa płatno ści 

Cena za wykonanie 1 m2 trawnika obejmuje: 
- odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawników wraz z wyprofilowanie terenu 
- zakup i transport ziemi urodzajnej, 
- rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- zakup i transport nawozów mineralnych, 
- rozrzucenie nawozów mineralnych, 
- zakup i transport mieszanek traw, 
- wysiew nasion, 
- wałowanie powierzchni, 
- pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie, 
dosiew trawy) 
 
Cena za wykonanie nasadzeń krzewów za 1 szt. obejmuje  
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- zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu, 
- zaprawienie dołów ziemią urodzajną i torfem, 
- zakup i transport materiału roślinnego, 
- posadzenie roślin, 
- podlanie, 
- pielęgnacja krzewu w okresie gwarancyjnym ( podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, wymiana 
uschniętych lub silnie uszkodzonych krzewów) 
 
Cena za wykonanie nasadzeń pnącza za 1 szt. obejmuje  

- zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu, 
- zaprawienie dołów ziemią urodzajną i torfem, 
- zakup i transport materiału roślinnego, 
- posadzenie roślin, 
- podlanie, 
- pielęgnacja pnącza w okresie gwarancyjnym ( podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, wymiana 
uschniętych lub silnie uszkodzonych krzewów) 
 
Cena wykonania ściółkowania roślin 1 ha korą obejmuje: 
 
- zakup i transport materiału- kory, 
- rozścieleniu na miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej warstwy 5 cm 
 
Cena materiału roślinnego za 1 szt. obejmuje: 
 
- zakup, transport, magazynowanie, rozładunek, załadunek, 
- pielęgnację poszczególnych krzewów; podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie 
 
14. Normy  

1. PN-G-98011- Torf rolniczy, 

2. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste, 

3. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste, 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 R. NR 71 
POZ. 838 

15. Inne opracowania  

1.  Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców 
Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”; Kraków 2007 

. 
 


