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A 01. ST WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
realizacji zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera  „Trakt Rudzki – 
rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” w Rudzie Śląskiej, hałda przy ul. 1-go Maja. Obszar 
opracowania obejmuje teren działek Obręb Nowy Bytom : Działki: 2359/44. Własność: Gmina Miasto Ruda 
Śląska 

1.1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru  
robót które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku 
przy ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”.  

1.1.3 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) 
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach realizacji 
zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – rozwój 
zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. 

1.1.4 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach realizacji zadania zadania IV 
zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – rozwój 
zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. 

• prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni gruntowych ścieżek parkowych wraz z usunięciem 
zniszczonych obrzeży betonowych 

• demontaż i usuniecie zniszczonego wyposażenia parku, tj. ławek, koszy na śmieci,  
• prace pielęgnacyjne i wycinki sanitarne drzewostanu i krzewów wraz z karczowaniem. 
• wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami. 
• wykonanie podbudowy i nawierzchni z płyty betonowej z obrzeżami 
• wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa granitowego z obrzeżami 
• wykonanie podbudowy i nawierzchni z piasku z obrzeżami 
• gospodarkę drzewostanem parkowym 
• wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów i bylin 
• wyposażenia w meble parkowe 
• wyposażenie placów zabaw  i siłowni  

1.1.5 Określenia podstawowe 
• Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 

• Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Dokumentacja budowy –projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu (dokumenty 
określi w umowie zamawiający). 

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

• Dziennik budowy wewnętrzny –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący dokumentu 
urzędowego. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

• Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa. 
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• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
• Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do 

Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

• Przekazanie placu budowy - zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Zamawiający poda lokalizacje obiektu, za który ochronę ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

• Dokumentacja projektowa –Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację 
projektowo-kosztorysową na warunkach określonych w umowie 

• Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym przegrody, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy-podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
bhp, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali robót w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych 

• Ochrona środowiska-Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 

• Ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń 
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

• Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
• Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
• Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
• Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
• Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r (Dz. U. nr 

108, poz.953). 
• Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
• Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzenia przez 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

• Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

• Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem, fundamentem lub nawierzchnią. 
• Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy 

• Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
• Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 
• Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości. 
• Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
• Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
• Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-

06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
• Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia tych zagrożeń.  

• Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
• budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
• obiekt małej architektury 
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• tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przeznaczony do 
przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 

• budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy. 

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, 
certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno – robocze urządzeń. 

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego. 

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 

• drodze tymczasowej ( montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• projektancie – należy przez to rozumieć osobę prawna lub fizyczną, będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do użytkowania. 

• ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• decyzji pozwolenia na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną pozwalająca 
na użytkowanie obiektów budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę. 

 

1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji powinny być obustronnie uzgodnione. Materiały i wyroby dostarczone na 
budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami Branżowymi. 
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1.1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. Dziennik budowy dostarczy Zamawiający. 

1.1.6.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 
- Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę 

1.1.6.3 Zgodność z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty dodatkowe przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 
stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy” Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku rozbieżności - opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszelkie nieścisłości, które wystąpią na etapie 
realizacji projektu należy wyjaśniać z Projektantem na drodze nadzoru autorskiego. 

1.1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 
szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego 
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego 
należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a 
w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco i uzgodniony z właścicielem drogi oraz 
policją 

• W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 

• Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

• Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone 
powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni 
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
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1.1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Inspektorem 
Nadzoru potrzebę wycinki drzew i krzewów. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie w wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwych 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: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• - możliwością powstania pożaru. 

1.1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• - możliwością powstania pożaru. 

1.1.6.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. :materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  

1.1.6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.1.6.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora nadzoru/Zamawiającego 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. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inspektora nadzoru/Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.1.6.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 
Inspektora nadzoru/Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 

1.1.6.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.1.6.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.1.6.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

1.1.6.14 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po 
uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
1.2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów oraz 
udostępni odpowiednie aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia przez nadzór inwestorski. 
Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz być zgodne z opisami 
zawartymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robot. Przy wykonywaniu robot budowlanych należy, 
zgodnie z ustawą Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosował  wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i/lub zamawiającego. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu  
robót. 

1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany 
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dostarczyć inspektorowi nadzoru i/lub zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru i/lub 
zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu parku. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru i/lub zamawiającego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru i/lub zamawiającego, 
wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 

1.2.3 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym znacznikiem do rozporządzenia 

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi 
 

 

1.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor zezwolił Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  

1.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.2.6 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 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

1.2.7 Materiały podstawowe 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materiały muszą posiadać 
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certyfikaty lub atesty. Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji 
indywidualnej dla której dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z 
dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi normami. Oświadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo 
budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego przez okres realizowania robót.  

1.2.8 Składowanie materiałów 
Materiały użyte do prowadzenia prac budowlanych należy składować zgodnie z wymogami producenta tych 
materiałów. 

1.2.9 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. 
Wszelkie materiały odpadowe 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. 

1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1.3.1 Warunki ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST,  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonywania 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 kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  

1.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z 
placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
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wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robót 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 kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 
 

1.6 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe , i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
a) część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi wykonawca. 
Inżynier powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz możliwość uczestniczenia w badaniach, 
pomiarach, poborze próbek itp. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zgodnie z ST 
asortymentowymi. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone to Inżynier ustala konieczny zakres 
kontroli. 
 

1.6.3 Pobieranie próbek 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, 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. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

1.6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez 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 inspektora nadzoru. 

1.6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości (PZJ). 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 
Inżynier ocenia zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie badań 
własnych oraz wyników badań i pomiarów zawartych w raportach. 

1.6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

1.6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi 
nadzoru. 
Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwórniach lub maszynach, muszą 
posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną instytucję. 

1.6.8 Dokumenty budowy 

1.6.8.1 Zastępczy dziennik budowy 
Dziennik wewnętrzny jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w zastępczym dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 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 zastępczego dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
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• 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 zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do zastępczego dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do 
zastępczego dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do zastępczego dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 

1.6.8.2 Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
inspektora nadzoru. 

1.6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (6.8.1 – 6.8.3) następujące dokumenty w 
szczególności: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) operaty geodezyjne, 
f) plan „bioz”. 

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie zamawiającego. 

1.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny stan wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

1.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w 
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m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Jednostki pozycji obmiarowych należy przyjmować 
zgodnie z kosztorysem. 

1.7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub całościowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się podczas ich 
wykonywania. Obmiar robót 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 uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi wstecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

1.8.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na oficjalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie uniemożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

1.8.1.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

1.8.1.4 Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 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, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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 
2. dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
3. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 
4. recepty i ustalenia technologiczne 
5. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem budowlanym 
i ST 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących(np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru tych robót przez właścicieli urządzeń 
9. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
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10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.8.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową ( jeśli była wymagana ) z naniesionymi zmianami, 
- ST na poszczególne asortymenty robót, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań kontrolnych 
wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiały i produkty przemysłowe, 
- opinie technologiczną sporządzona na podstawie wyników badań i pomiarów wymaganych przez ST dla 
poszczególnych asortymentów Robót, 
- sprawowanie techniczne zawierające zakres i lokalizację Robót, wykaz zmian w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą klauzulowaną, 
- stosowne pozwolenia i zezwolenia określone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Odbierający stwierdzi, że Roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to w porozumieniu z 
Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru. 

1.8.3 Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiającego. 
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inżyniera; 
- przed rozpoczęciem Robót; badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 
- w trakcie Robót; badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 
- badania sprawdzające do odbioru Robót zanikających których zakres i częstotliwość określają specyfikacje 
asortymentowe, 
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robót w zakresie określonym przez specyfikacje. 
Próbki należy dostarczyć sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Każda próbka musi posiadać protokół 
pobrania z określeniem lokalizacji, daty itp. 
 

1.8.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ”Odbiór ostateczny robót”. 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ustalenia ogólne 
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie z prawem i 
rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport 
wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą 
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. 
W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza krajem 
pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia Wykonawcy, 
urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w 
ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. 
Płatności dla wszystkich pozycji będą dokonywane na podstawie kwoty ryczałtowej określonej w kosztorysie 
ofertowym- jako ceny jednostkowe 
Podstawą płatności jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarów ustalona dla 
danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie; płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowania Robót wraz z projektem 
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oznakowania i organizacji ruchu, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opłaty związane z pozyskaniem decyzji i 
pozwoleń, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 
Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie powinny być powodem zmniejszenia tych zobowiązań 
Wykonawcy objętych Umową o wykonanie robót, które są w pełni opisane w innej części Dokumentacji 
projektowej. 
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 
względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach Dokumentacji 
projektowej i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i 
nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i 
konserwacji całości robót objętych Umową. 
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w 
stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę 
w Kosztorysie Ofertowym. 
Postawą do rozliczenia finansowego robót będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Płatność mogą zostać wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w tejże Umowie. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88 
• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z późniejszymi zmianami 
• Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami 

oraz przepisy wykonawcze do ustawy 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-09-2004 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych DZ.U. Nr 47/401 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne OWEOB 
Promocja sp. z o.o. Warszawa 2003 

• Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur ITB 1988 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-technicznych Tom I, budownictwo ogólne , 
MGPiB, ITB, Arkady 1989 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 
 

2 B01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
2.1.1 Kody CPV 

CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe 

2.1.2 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Zgodnie z zapisami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1 

2.1.3 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Ta część Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania V. Ogród sensoryczny z 
fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera  „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda 
Śląska” 

2.1.4 Zakres robót budowlanych objętych SST. 
W zakresie robót objętych tą częścią SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
pracami rozbiórkowymi na terenie zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. 
Hallera  „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” 
 
Zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem w/w zakresu to: 
- prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni gruntowych ścieżek parkowych wraz z usunięciem zniszczonych 
obrzeży betonowych 
- Demontaż i usuniecie zniszczonego wyposażenia parku, tj. ławek, koszy na śmieci, elementów placu zabaw 

2.1.5 Określenia podstawowe 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi szczegółowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14 

2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Nie dotyczy 

2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3 

2.3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania prac rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórki nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

• narzędzia ręczne do prac ziemnych 
• koparko - ładowarki, 
• koparki o wielkości dostosowanej do rodzaju prac 
• zagęszczarki wibracyjne, 
• dźwig samobieżny. 
• młoty pneumatyczne 
• kruszarki do betonu 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża, istniejących 
terenów zielonych (nawierzchni trawiastych) w sąsiedztwie prowadzonych prac i na terenie całego terenu 
Parku leżącego w Granicach Opracowania, ani w jego sąsiedztwie. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane użyciem niewłaściwego sprzętu, lub niepoprawne, lub nieuważne jego 
stosowanie, będą musiały być naprawione i przywrócone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy. 
Rodzaj stosowanego sprzętu i jego ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 
Stosowanie sprzętu wymagającego oddzielnych lub specjalnych pozwoleń, nakłada na Wykonawcę 
obowiązek uzyskania takich dokumentów. 
 

2.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4 

2.4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu używanych do prac rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórki nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następujących środków transportu: 

• samochody samowyładowcze do transportu gruzu i ziemi, 
• Narzędzia ręczne do prac transportowych (taczki, wózki itp.) 
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Stosowane środki transportu nie mogą spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża, 
istniejących terenów zielonych (nawierzchni trawiastych) w sąsiedztwie prowadzonych prac i na terenie 
całego terenu Parku leżącego w Granicach Opracowania, ani w jego sąsiedztwie. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane użyciem niewłaściwych środków transportu lub niepoprawne, lub 
nieuważne ich stosowanie, będą musiały być naprawione i przywrócone do stanu oryginalnego na koszt 
Wykonawcy. 
Rodzaj stosowanych środków i ich ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 
Stosowanie środków transportu wymagających oddzielnych lub specjalnych pozwoleń, nakłada na 
Wykonawcę obowiązek uzyskania takich dokumentów. 
 

2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
2.5.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5 

2.5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych rozbiórkowych 
2.5.3 Przygotowanie rozbiórki 

Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz 
zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności: 
- ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 
- zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania rozbiórek, 
- zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich. 

2.5.4 Przebieg robót rozbiórkowych 
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od 
przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały z rozbiórki. 

2.5.5 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robot 
należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Teren robot rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

2.6 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.6.1 Ogólne wymagania kontroli, badania i odbiorów wyrobów i robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6 

2.6.2 Szczegółowe wymagania kontroli, badania i odbiorów wyrobów i robót budowlanych 
rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić które elementy należy 
demontować. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości i niezgodności Dokumentacji projektowej ze stanem 
faktycznym, Wykonawca ma obowiązek skonsultować się z Projektantem i Inspektorem nadzoru 
Inwestorskiego w celu wyjaśnienia niezgodności. 

2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7 

2.8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
2.8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8 

2.8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych rozbiórkowych 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

2.9 ROZLICZENIE ROBÓT 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

2.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

2.10.1 Ogólne 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

2.10.2 Szczegółowe dokumenty odniesienia dotyczące robót rozbiórkowych 
• Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 

rozbiórkowych nieużytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych 
…(Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085) 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229) 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U.Nr 112,poz.1206) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich 

ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i 
średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów (2001.152.1735) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 
formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (2001.152.1737) 
 

3 B.02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

3.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
3.1.1 Kody CPV 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

3.1.2 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Zgodnie z zapisami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1 

3.1.3 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Ta część Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach 
zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera  Czajkowskiego „Trakt 
Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” 

3.1.4 Zakres robót budowlanych objętych SST. 
W zakresie robót objętych tą częścią SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót ziemnych na terenie  zadania V. Ogród 
sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera  „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni 
Miasta Ruda Śląska” 
Zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem w/w zakresu to: 
- wykonanie koryt pod ścieżki i place z wywiezieniem nadmiaru ziemi 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie ścieżek, chodników, placy  
- przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawniki 

3.1.5 Określenia podstawowe 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi szczegółowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14 

3.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2 

3.2.2 Materiały mające zastosowanie 
- grunt budowlany 
- ziemia urodzajna 
- żwir filtracyjny 
- pospółka 

3.2.3 Właściwości materiałów 
Wszystkie stosowane materiały musza być zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentacji projektowej, 
Projektu budowlanego, konstrukcyjnego i drogowego, oraz odpowiadać wymogom norm branżowych. 

3.2.4 Zagospodarowanie nadmiarów ziemi i ziemi urodzajnej 
Zagospodarowanie ziemi z wykopów pod koryta ścieżek i placów oraz fundamentów powinno dobywać się 
zgodnie z wytycznymi inwestora. Nadmiary ziemi mogące być wykorzystane na terenie inwestycji do prac 
niwelacyjnych i wyrównawczych powinny być zeskładowane na terenie inwestycji w miejscach wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru i odpowiednio zabezpieczone. W wypadku, gdy całość ziemi z wykopów nie będzie 
mogła być zagospodarowana na terenie inwestycji, musi być ona wywieziona w miejsca wskazane przez 
Inwestora lub w miejsca legalnego składowania takich odpadów. 
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Ziemia urodzajna pozyskana przy pracach przygotowawczych i ziemnych powinna być zeskładowana na 
terenie inwestycji w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i odpowiednio zabezpieczona. Ziemia ta 
powinna być wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni trawiastych i nasadzeniach. W wypadku, gdy całość 
ziemi z wykopów nie będzie mogła być zagospodarowana na terenie inwestycji, musi być ona wywieziona w 
miejsca wskazane przez Inwestora lub w miejsca legalnego składowania takich odpadów. 

3.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3 

3.3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania prac ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania korytowania, wykopów i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• narzędzia ręczne do prac ziemnych 
• koparko - ładowarki, 
• koparki o wielkości dostosowanej do rodzaju prac 
• zagęszczarki wibracyjne, 
• Walce statyczne i wibracyjne 
• Równiarki i spycharki w zależności od potrzeb 
• Sprzęt pomiarowy i geodezyjny 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża, istniejących 
terenów zielonych (nawierzchni trawiastych) w sąsiedztwie prowadzonych prac i na terenie całego terenu 
Parku leżącego w Granicach Opracowania, ani w jego sąsiedztwie. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane użyciem niewłaściwego sprzętu lub niepoprawne, lub nieuważne jego 
stosowanie, będą musiały być naprawione i przywrócone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy. 
Rodzaj stosowanego sprzętu i jego ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 
Stosowanie sprzętu wymagającego oddzielnych lub specjalnych pozwoleń, nakłada na Wykonawcę 
obowiązek uzyskania takich dokumentów. 
Sprzęt pomiarowy i geodezyjny musi legitymować się odpowiednimi atestami i spełnieniem wymogów 
normatywnych. 

3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4 

3.4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu używanych do prac ziemnych 
Wykonawca przystępujący do praz ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 

• samochody samowyładowcze do transportu gruzu i ziemi, 
• Narzędzia ręczne do prac transportowych (taczki, wózki itp.) 

Stosowane środki transportu nie mogą spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża, 
istniejących terenów zielonych (nawierzchni trawiastych) w sąsiedztwie prowadzonych prac i na terenie 
całego terenu Parku leżącego w Granicach Opracowania, ani w jego sąsiedztwie. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane użyciem niewłaściwych środków transportu lub niepoprawne, lub 
nieuważne ich stosowanie, będą musiały być naprawione i przywrócone do stanu oryginalnego na koszt 
Wykonawcy. 
Rodzaj stosowanych środków i ich ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 
Stosowanie środków transportu wymagających oddzielnych lub specjalnych pozwoleń, nakłada na 
Wykonawcę obowiązek uzyskania takich dokumentów. 

3.4.3 Wywóz nadmiaru ziemi 
Wywóz nadmiaru ziemi odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportowymi. 

3.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE 
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBÓT ZIEMNYCH 

3.5.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5 

3.5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wykonywania przygotowania terenu pod 
budowę i robót ziemnych 

3.5.3 Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
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podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Teren prac przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz 
zabezpieczyć interes osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu prac, w szczególności: 
- ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 
- zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania rozbiórek, 
- zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich. 

3.5.4 Wykonanie korytowania 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi ścieżek i w rzędach równoległych do osi ścieżek lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robot w odstępach nie większych niż 
co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku 
robot o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. zeskładowany i wykorzystany na terenie inwestycji do  lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

3.5.5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego poniżej. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego poniżej. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is): 
Ruch mniejszy od ciężkiego: 
Górna warstwa o grubości 20cm    - 1,00 
Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża - 0,97 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%. 

3.5.6 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego 
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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3.5.7 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać 
robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robot należy pilnować, aby na plac 
budowy nie wchodziły osoby postronne. 
Teren robot ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

3.6 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.6.1 Ogólne wymagania kontroli, badania i odbiorów wyrobów i robót budowlanych 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6 

3.6.2 Badania w czasie robót 

3.6.3 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań i poiarów Minimalana częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna Co 20m 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km 
5 Rzędne wysokościowe Co 100m 
6 Ukształtowanie osi w planie * Co 100m 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 
W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600m2 

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 

3.6.4 Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm i -5 cm. 

3.6.5 Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

3.6.6 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

3.6.7 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

3.6.8 Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm. 

3.6.9 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 
i nie powinien być mniejszy od podanego w punkcie 5.2.3 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

3.6.10 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w tym dziale powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 

3.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7 

3.7.2 Jednostki obmiarowe 
• m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,  
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• m3 (metr sześcienny) wybranego, przeniesionego, zeskładowanego, wywiezionego gruntu 
budowlanego 

• kurs wywiezionego nadmiaru ziemi. 

3.8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8 

3.8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbiorów robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

3.9 ROZLICZENIE ROBÓT 
3.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

3.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

3.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

3.10.1 Ogólne 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

3.10.2 Szczegółowe dokumenty odniesienia dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i robót ziemnych 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
        BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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4 B.03 - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  

4.1 Wstęp 
4.1.1 Kody CPV 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 
77341000-2 - Okrzesywanie drzew  
77342000-9 - Przycinanie żywopłotów 

4.1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz cięciami sanitarnymi i redukcyjnymi przy realizacji  zadania V. 
Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – rozwój zielonych 
przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. 

4.1.3 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera  „Trakt 
Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. 

4.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew 
i krzewów, oraz cięciami pielęgnacyjnymi, wykonywanymi w ramach robót przygotowawczych. 
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje: 

• ścinanie drzew, frezowani pniaków,        
• karczowanie samosiewów,krzewów i żywopłotów,  
• cięcia pielęgnacyjne 
• wywiezienie drewna, karpiny i krzewów z terenu budowy 

4.1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi, 
nomenklaturą łacińsko- polską wg S. Seneta i W. Bugała: 

• Cięcia sanitarne – zabieg polegający na usunięciu z korony drzewa gałęzi suchych, chorych, 
nadłamanych i ocierających się o siebie  

• Cięcia redukcyjne – zabieg polegający na zmniejszeniu korony, lub na dokonaniu zmian w jej 
ukształtowaniu mające na celu poprawienie jej konstrukcji i statyki całego drzewa. Jednorazowo 
powinno usuwać się nie więcej niż 15% żywej masy gałęzi (w przypadkach ekstremalnych można 
usunąć nie więcej niż 50%). Cięcie powinno zostać przeprowadzone w taki sposób, aby po jego 
wykonaniu uzyskana forma korony nie odbiegała od pokroju naturalnego  

• Ubytek powierzchniowy - ubytek zlokalizowany w obrębie drewna czynnego 
• Ubytek wgłębny – ubytek zlokalizowany w drewnie martwym 
• Rana – miejsce przerwania ciągłości tkanki żywej 
• Inspektor Nadzoru – przedstawiciel Inwestora upoważniony do kontrolowania przebiegu prac, 

prowadzenia zapisów w rejestrze obmiarów. 

4.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.1.6.1 Dokumentacja projektowa: 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki: 
IZ/1.1 Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem  skala 1:500 
Dokumenty odniesienia: 
Zadanie V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera  „Trakt Rudzki – rozwój 
zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”: Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem.  

4.1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 

• Specyfikacja Techniczna 
• Dokumentacja Projektowa  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich 
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zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

4.1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

4.1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

4.1.6.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.  

4.1.6.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru 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. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa 
mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawca a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

4.1.6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia 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 kontraktowej. 

4.1.6.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektor nadzoru. 

4.2 Materiały 
4.2.1 Materiał do zasypania dołów po wyfrezowanych pniakach i wykarczowanych korzeniach  
Do zasypania dołów powinna być użyta ziemia urodzajna.  

4.3 Sprzęt 

4.3.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4.3.2 Sprzęt do usuwania drzew i krzewów 
Do wykonywania robót należy stosować: 

• piły mechaniczne, ręczne,  
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• podnośniki hydrauliczne 
• frezarki, mulczarki 
• rębaki do utylizacji gałęzi 
• zestaw drabin ,  
• zestaw drobnych narzędzi do obróbki drewna,  
• podstawowy sprzęt ogrodniczy (łopaty, sekatory) 

4.4 Transport 

4.4.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna gwarantować przeprowadzenia robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

4.4.2 Transport sprzętu i drewna. 
Drewno i sprzęt mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi po uprzednim zabezpieczeniu 
przed niekontrolowanym przesuwaniem. 

4.5 Wykonanie robót 
4.5.1 Wycinka drzew i krzewów  

4.5.1.1 Zasady ogólne wycinki drzew i krzewów 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana wycinka drzew, frezowanie pniaków, 
usuwanie krzewów i żywopłotów. Przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką drzew należy oznaczyć́ 
drzewa przeznaczone do usunięcia.Oznaczone drzewa i krzaki musi odebrać́ i sprawdzić Zamawiający.  
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnym zajęciem pasa drogowego na 
czas wykonywania robót i uzgodnieniem tymczasowej zmiany organizacji ruchu w przypadku prowadzenia 
robót w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego powinna być uzyskana przez Wykonawcę z 
uwzględnieniem czasu prowadzenia robót. 
Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 
uszkodzeniem. Jeśli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 
władze i Inspektora Nadzoru. 

4.5.1.2 Wycinka drzew i frezowanie pniaków 
Zakres robót dotyczących wycinki drzew i frezowania pniaków obejmuje: 

• Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi i konarów oraz opuszczenie ich na linach 
• Fazowe obcinanie części pnia i opuszczanie go na linach 
• Wyfrezowanie pniaka 
• Pocięcie ściętego pnia na odcinki dogodne do transportu 
• Pocięcie lub zrębakowanie gałęzi i konarów  
• Zasypanie dołów ziemią urodzajną  
• Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu 
• Wywiezienie pni, gałęzi i karpiny z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

4.5.1.3 Usuwanie i karczowanie krzewów i żywopłotów 
Zakres robót dotyczących usuwania i karczowania krzewów i żywopłotów obejmuje: 

• Ręczny lub mechaniczny wyrąb krzewów 
• Wykarczowanie karpy,  
• Zasypanie dołów powstałych po karczowaniu ziemią urodzajną  
• Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu 
• Pocięcie ściętych krzewów na odcinki dogodne do transportu 
• Ułożenie krzewów w stosy 
• Wywiezienie z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

4.5.2 Cięcia pielęgnacyjne  

4.5.2.1 Zasady ogólne wycinki drzew i krzewów 
Zaleca się prowadzenie wszelkich prac związanych cieciem drzew przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z zachowaniem wytycznych podanych poniżej. 
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Cięcia powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
• sposób wzrostu, 
• rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
• konstrukcje korony 

 
Pora cięć: 

• Cięcia sanitarne należy wykonywać w okresie wegetacyjnym.  
• Cięcia redukcyjne można (lecz nie trzeba) wykonywać w okresie zimowym, kiedy ocena stanu 

konstrukcji korony jest łatwiejsza. Cięcia żywych części drzew tzw. „płaczących” tj. brzoza, grab i 
klon należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od czerwca do września. Dopuszcza się zmiany 
pory cięć zależnie od warunków klimatycznych w danym roku. W każdym przypadku porę 
rozpoczęcia cięć wyznacza jednak termin pełnego rozwoju liści. 

Rozmiar cięcia: 
Cięcia wykonać tak, by nie usunąć więcej niż 15% masy asymilacyjnej drzewa, cięcie grubych gałęzi i 
konarów traktować jako ostateczność 
Sposób cięcia: 
Przy usuwaniu gałęzi i konarów cięcia wyrównujące poprowadzić w takiej odległości od pnia głównego, aby 
nie uszkodzić nasady. Większe gałęzie ciąć metodą ”na trzy etapy”, 

4.5.2.2 Cięcia sanitarne   
Zakres robót dotyczących cięć sanitarnych obejmuje: 

• Wycięcie z korony drzewa gałęzi suchych, chorych, nadłamanych i ocierających się o siebie 
• Pocięcie na odcinki dogodne do transportu lub zrębakowanie wyciętych gałęzi 
• Wywiezienie z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

4.5.2.3 Cięcia redukcyjne    
Zakres robót dotyczących cięć redukcyjnych obejmuje: 

• Wycięcie gałęzi i konarów mające na celu zmniejszenie korony lub dokonanie zmian w jej 
ukształtowaniu mające na celu poprawienie jej konstrukcji i statyki całego drzewa. Jednorazowo 
powinno usuwać się nie więcej niż 15% żywej masy gałęzi (w przypadkach ekstremalnych można 
usunąć nie więcej niż 50%). Cięcie powinno zostać przeprowadzone w taki sposób, aby po jego 
wykonaniu uzyskana forma korony nie odbiegała od pokroju naturalnego  

• Pocięcie na odcinki dogodne do transportu lub zrębakowanie wyciętych gałęzi 
• Wywiezienie z terenu parku w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

4.6 Kontrola jakości robót 

4.6.1 Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 
Kontrola jakości robót polega na: 

• sprawdzeniu zgodności z dokumentacją wytypowania drzew i krzewów do usunięcia, sposobu i ilości 
ściętych drzew 

• wizualnej ocenie kompletności usunięcia drzew i krzewów,  
• sprawdzeniu wyfrezowania pniaków i wykarczowania korzeni,  
• sprawdzeniu zasypania dołów oraz oczyszczania terenu po pracach 
• sprawdzeniu prawidłowości prześwietlenia i redukcji korony 

4.7 Obmiar robót 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest:   szt. 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzewów i żywopłotów jest: m2 
Jednostką obmiarową dla transportowanych materiałów z wycinki jest: 

• dla pni drzew:        m3 
• dla gałęzi i krzewów       mp 

Jednostką obmiarową robót związanych z cięciami pielęgnacyjnymi jest:  szt. 

4.8 Odbiór robót 
4.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na własny 
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlega sprawdzenie dołów po wyfrezowanych i wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem. 
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4.9 Podstawa płatności 

4.9.1 Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania robót związanych z usunięciem drzew obejmuje: 

• wycięcie drzew, 
• wyfrezowanie pniaków 
• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, 
• zasypanie dołów dostarczonym gruntem wraz z zagęszczeniem, 
• zabezpieczenie roślinności pozostającej w pasie robót przed uszkodzeniem, 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena wykonania robót związanych z usunięciem krzewów i żywopłotów obejmuje: 
• usunięcie krzewów, 
• wykarczowanie korzeni 
• wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy, 
• zasypanie dołów dostarczonym gruntem wraz z zagęszczeniem, 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena wykonania robót związanych z cięciami pielęgnacyjnymi obejmuje: 
• usuwanie gałęzi i konarów 
• wywiezienie gałęzi poza teren budowy 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

  



29 
 
 

5 B. 04 - NASADZENIA DRZEW, KRZEWÓW, BYLIN ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW 

5.1 Wstęp 
5.1.1 Kody CPV 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników  
77315000-1 - Usługi w zakresie siewu 
77312100-1 - Usługi odchwaszczania 
77313000-7 - Usługi utrzymania parków  
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
77311000-3 - Usługi utrzymania ogródków ozdobnych  
77313000-7 - Usługi utrzymania parków 

5.1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z przygotowaniem 
podłoża, wykonaniem nasadzeń, założeniem trawników, utrzymaniem porządku i pielęgnacją szaty roślinnej w 
ramach zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – 
rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” 

5.1.3 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – 
rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” 

5.1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie renowacji zieleni w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• Przygotowanie podłoża 
• Nasadzenia nowej szaty roślinnej 
• Wysiew trawników 
• Roboty ziemne i transport ziemi urodzajnej 
• Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym 

5.1.5 Określenia podstawowe 
• ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; 
• materiał roślinny – drzewa, krzewy, byliny; 
• bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

roślin; zabezpieczona odpowiednim materiałem  
• pojemnik C – naczynie o sztywnych lub miękkich ściankach, w których roślina jest uprawiana przez 

co najmniej jeden sezon wegetacyjny (np. C3, gdzie cyfra oznacza pojemność w litrach) 
• forma pienna Pa – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowana korona 
• forma naturalna N – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu; w przypadku drzew 

powinien być wyraźnie wykształcony przewodnik;  
• forma krzewiasta K – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości; 
• materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z  dokumentacją projektową, 

w tym materiał roślinny; 
• podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy; 
• Inspektor Nadzoru – przedstawiciel Inwestora upoważniony do kontrolowania przebiegu prac, 

prowadzenia zapisów w rejestrze obmiarów. 

5.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie 
zawodowe i udokumentowane doświadczenie zawodowe.  

5.1.6.1 Dokumentacja projektowa: 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki: 
Z/1.1 Projekt zieleni    1:500 
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5.1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 

• Specyfikacja Techniczna 
• Dokumentacja Projektowa  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

5.1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

5.1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

5.1.6.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.  

5.1.6.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru 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. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa 
mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawca a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

5.1.6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia 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 kontraktowej. 

5.1.6.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektor nadzoru. 

5.2 Materiały 

5.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją w zakresie sadzenia uzupełniającego 
roślin. Materiał roślinny pozyskiwany będzie ze szkółek opartych na produkcji z rodzimego materiału 
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wyjściowego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału 
roślinnego.  

5.2.2 Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia urodzajna powinna 
zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni 
większych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru 
może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH 6,0. 
Jeżeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie będzie spełniać powyższych wymogów Wykonawca 
dostarczy ziemię spełniającą te wymogi lub doprowadzi istniejącą ziemię do spełnienia tych wymogów 
poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i 
ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp 

5.2.3 Kompost z kory drewnianej (do wyścielania powierzchni wokół drzew i krzewów) 
Wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków 
pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

5.2.4 Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu -N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 

5.2.5 Paliki drewniane 
Paliki drewniane wykonane z drewna iglastego, impregnowanego ciśnieniowo, toczone, dł. min. 2m,  r. min. 
60mm. Posadzone drzewa form piennych należy zabezpieczyć przed złamaniem, przytwierdzając pień do 3 
palików. 

5.2.6 Materiał roślinny sadzeniowy 

5.2.6.1 Drzewa 

Materiał roślinny musi pochodzić z licencjonowanej firmy szkółkarskiej i odpowiadać spisowi roślin 
projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym z bryły korzeniowej, w I wyborze. Dostarczone 
sadzonki powinny być zgodne z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”, ZSP 
2013, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne; 
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie 

uszkodzona;  
• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, np. u 

form kulistych, 
• pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone,  
• przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 

blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew 
Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenie mechaniczne roślin;  
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• ślady żerowania szkodników; 
• oznaki chorobowe; 
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• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 
• martwice i pęknięcie kory; 
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 
• dwupędowe korony drzew formy piennej, 
• źle zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 

5.2.6.2 Krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału 
szkółkarskiego”, ZSP 2013, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
łacińska, formą wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Do sadzenia stosować należy rośliny w pojemnikach lub z odkrytym korzeniem. Sadzonki krzewów 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, 
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie 

uszkodzoną, 
• pędy krzewów i pnączy nie powinny być przycięte przy roślinach dostarczonych w pojemnikach, 

chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych. 
Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
• martwice i pęknięcia kory, 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

5.2.6.3 Rośliny okrywowe (byliny) wieloletnie zielne i krzewinki 

Sadzonki roślin okrywowych powinny być zgodne z normą BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny 
być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. Sadzonki bylin w pojemnikach, pędy powinny pokrywać co 
najmniej 75% powierzchni pojemnika. 
Wymagania ogólne dla roślin okrywowych: 

• rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej 
• partii, zdrowe i niezwiędnięte, 
• pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
• bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 

Niedopuszczalne wady: 
• zwiędnięcie liści i kwiatów, 
• uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 
• oznaki chorobowe, ślady żerowania szkodników. 
• Rośliny powinny być wyjęte z pojemników bezpośrednio przed sadzeniem. 
• Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 

wyschnięciem. 

5.2.7 Mieszanka traw 
Mieszanka traw cienioznośnych:  

• 20% kostrzewy czerwonej rozłogowej  
• 20% kostrzewy czerwona kępowej  
• 10% kostrzewy owczej 
• 20% kostrzewy trzcinowej  
• 30 % życicy trwałej,    

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Należy wysiewać co najmniej 2kg nasion /100m2 
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5.2.8 Woda 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

5.3 Sprzęt 

5.3.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
W obrębie systemu korzeniowego drzew roboty wykonywać tylko ręcznie.  

5.3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania prac. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z nasadzeniami roślin i zakładaniem powierzchni 
trawiastych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• narzędzia ręczne do prac ziemnych i ogrodniczych 
• koparka 
• glebogryzarka (samobieżna lub podwieszana) 
• frezarka do darni (samobieżna lub podwieszana) 
• siewnik do trawy 
• Ciągnik rolniczy 
• Walec ręczny 
• Kolczatka ręczna 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża, istniejących 
terenów zielonych (nawierzchni trawiastych) w sąsiedztwie prowadzonych prac i na terenie całego terenu 
Parku leżącego w Granicach Opracowania, ani w jego sąsiedztwie. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane użyciem niewłaściwego sprzętu lub niepoprawne, lub nieuważne jego 
stosowanie, będą musiały być naprawione i przywrócone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy. 
Rodzaj stosowanego sprzętu i jego ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 
Stosowanie sprzętu wymagającego oddzielnych lub specjalnych pozwoleń, nakłada na Wykonawcę 
obowiązek uzyskania takich dokumentów. 
 

5.4 Transport 

5.4.1 Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu używanych do prac. 
Wykonawca przystępujący do praz ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 

• samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczególnych materiałów zgodnie z 
wytycznymi jak poniżej. 

• Narzędzia ręczne do prac transportowych (taczki, wózki itp.) 
Stosowane środki transportu nie mogą spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża, 
istniejących terenów zielonych (nawierzchni trawiastych) w sąsiedztwie prowadzonych prac i na terenie 
całego terenu leżącego w Granicach Opracowania, ani w jego sąsiedztwie. 
Wszelkie zniszczenia spowodowane użyciem niewłaściwych środków transportu lub niepoprawne, lub 
nieuważne ich stosowanie, będą musiały być naprawione i przywrócone do stanu oryginalnego na koszt 
Wykonawcy. 
Rodzaj stosowanych środków i ich ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 
Stosowanie środków transportu wymagających oddzielnych lub specjalnych pozwoleń, nakłada na 
Wykonawcę obowiązek uzyskania takich dokumentów. 

5.4.2 Transport materiałów do wykonania nasadzeń i siewu 
Transport materiałów do wykonania nasadzeń i siewu może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Rośliny należy przewozić w warunkach 
zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przewożeniu do miejsca 
przeznaczenia na dalsze odległości, rosić należycie i przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 
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W czasie transportu krzewy i pnącza muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 
korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Rośliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. 
Materiał roślinny bez brył korzeniowych po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien być 
natychmiast posadzony. Jeśli jest to niemożliwe, rośliny należy zadołować w miejscu ocienionym i 
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. Przed posadzeniem rośliny powinny być przechowywane w 
miejscach ocienionych i nieprzewiewnych, ziemia w pojemnikach musi być wilgotna 
Rośliny z bryłą korzeniową i w pojemnikach na posadzenie powinny oczekiwać w miejscu nieprzewiewnym, 
zacienionym. Należy je podlewać w czasie przechowywania. 
UWAGA: 
Od Wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w 
którym potwierdzona jest zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami 
Inwestora/Zamawiającego (szkółkowanie), zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przedstawienia próbek materiału szkółkarskiego 
Zamawiającemu przed dostarczeniem całej partii roślin na teren budowy. 

5.5 Wykonanie robót 

5.5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich 
elementów robót, za ich zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi przez inspektora nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
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 dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach 
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

5.5.2 Nasadzenie drzew, krzewów i bylin 

5.5.2.1 Organizacja robót  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane nasadzenia. Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć na teren inwestycji tyle materiału ile jest w stanie posadzić. Pozostała część materiału powinna 
być w odpowiedni sposób zabezpieczona przed przesuszeniem, mrozem i wiatrem. O miejscu i warunkach 
składowania Wykonawca informuje inspektora nadzoru.  

5.5.2.2 Terminy sadzenia 
Rośliny w pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacji, jednak najkorzystniejszy jest termin 
wiosenny  lub termin jesienny. 

5.5.2.3 Warunki sadzenia  
Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy 
wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin. Należy unikać 
warunków, które utrudniają przyjęcia się roślin. 

5.5.2.4 Przygotowanie miejsc do sadzenia: 
Należy oczyścić teren z gruzu, kamieni, śmieci, teren należy przekopać i odchwaścić. Należy przeprowadzić 
wapnowanie i nawożenie zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Należy zapewnić odpowiednią ilość ziemi 
urodzajnej do zaprawiania dołów pod drzewa.  

5.5.2.5 Sadzenie materiału roślinnego 
Drzewa należy sadzić w doły dostosowane do rozmiarów poszczególnych roślin (30cm głębsze od wysokości 
bryły korzeniowej i 20cm szersze od średnicy bryły korzeniowej). Drzewa należy sadzić na taką samą 
głębokość, na jakiej rosły w szkółce. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być 
odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie 
podlać drzewa natychmiast po posadzeniu (20-30l na drzewo). Na powierzchni ziemi należy uformować misę, 
uniemożliwiającą odpływ wody w czasie podlewania. Drzewa liściaste należy zabezpieczyć trzema palikami o 
minimalnej długości 2m, zagłębionymi w grunt do 1/3 wysokości. Powierzchnie o  promieniu 25 cm pod 
drzewami posadzonymi pojedynczo, wysypać 5cm warstwą kory. 
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Duże krzewy należy sadzić w doły dostosowane do rozmiarów poszczególnych roślin (10cm głębszy od 
wysokości bryły korzeniowej i 15cm szerszy od promienia bryły korzeniowej). Krzewy należy sadzić na taką 
samą głębokość, na jakiej rosły w szkółce. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być 
odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie 
podlać krzewy natychmiast po posadzeniu (10l na krzew). Na powierzchni ziemi należy uformować misę, 
uniemożliwiającą odpływ wody w czasie podlewania. Powierzchnie o  promieniu 15cm pod krzewami 
posadzonymi pojedynczo, wysypać  cm warstwą kory.   
Małe krzewy i byliny. Powinny być sadzone w dołkach o 5cm głębszych niż wysokość i 10cm szerszych od 
bryły korzeniowej. Rośliny sadzi się  na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce, przed posadzeniem 
należy usunąć pojemniki i uszkodzone korzenie. Przy zasypywaniu dołów należy zwracać uwagę by nie 
uszkodzić korzeni. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio zagęszczony 
wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy podlać krzewy natychmiast po posadzeniu 
(10 l na krzew). Powierzchnię wokół krzewów wyściółkować.  

5.5.2.6 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym  
• Rośliny w ciągu pierwszego roku należy podlewać, szczególnie podczas okresów intensywnego 

wzrostu, zawiązywania pąków kwiatowych i kwitnienia. Należy również zasilać nawozami.  
• Odchwaszczanie gleby należy przeprowadzać regularnie, nie przekopując jednak zbyt głęboko ziemi 

w obrębie bryły korzeniowej, tak aby nie uszkodzić korzeni.  
• Należy przeprowadzić cięcia formujące  w celu uzyskania określonej formy pokrojowej 
• Zgodnie ze sztuką należy przeprowadzać cięcia formujące krzewów, które tego wymagają, mające 

na celu ich zagęszczenie i lepsze przyjęcie się 
• Przez cały okres wegetacyjny należy mechanicznie lub chemicznie zwalczać szkodniki. 
• Należy kontrolować i wymieniać zniszczone wiązadła i paliki.  
• Do pielęgnacji należy tez wymiana uschniętych egzemplarzy 

5.5.3 Wysiew trawników 

5.5.3.1 Terminy wysiewu 
Wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie wiosennym oraz jesiennym lub w innych 
okresach, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

5.5.3.2 Warunki wysiewu  
Siew należy wykonywać w dni bezwietrzne; 

5.5.3.3 Przygotowanie miejsc do wysiewu: 
• zdjęcie darni, wyrównanie, oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczeń, 
• w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 

przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 
• teren powinien być wyrównany, splantowany i odchwaszczony 
• należy przeprowadzić wapnowanie i nawożenie 
• przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana, 

5.5.3.4 Wysiew mieszanki traw  
• należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
• glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub zagrabić, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
• Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 

gładkiego, 
• przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 

5.5.3.5 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym  
Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie. 
Koszenie: Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczał 10 - 12 cm, ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w 
połowie września. Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej 
trawy.  

• Koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi spalinowymi.  
• Wysokość trawy po skoszeniu powinna wynosić max.7cm 
• Zgrabienie skoszonej trawy i ułożenie jej w kopki do dalszego transportu.  
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• Wywóz skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 5t. 
• Wygrabienie liści z trawników oraz zgarnięcie w pryzmy do dalszego transportu 

Odchwaszczanie: Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o 
selektywnym działaniu, które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika.  
Nawożenie: Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 6 kg NPK na 1 ha w ciągu roku. Nawozy 
mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Należy przewidzieć nawożenie mineralne 
w następujących dawkach rocznych:  

o azot (N)-1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika  
o fosfor (P)-0,9 - 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 
o potas (K)-0,8 - 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika 

5.6 Kontrola jakości robót 

5.6.1 Zasady kontroli i jakoś robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie. Wykonawca będzie 
przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając, czy roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacją i SST. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą 
wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, sprzętu itp. do 
czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania oraz zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

5.6.2 Kontrola materiału roślinnego 

5.6.2.1 Drzewa, krzewy i byliny 

5.6.2.2 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
• wielkości dołków na drzewa, krzewy i byliny, 
• zaprawienia dołów ziemią urodzajną, 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin,  
• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3), 
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
• odpowiednich terminów sadzenia, 
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
• wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewów, 
• zasilanie nawozami mineralnymi. 

5.6.2.3 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów, 
• wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 

jeśli jest na jesieni, 
• jakości posadzonego materiału, 
• prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawożenia, wymiany 

uschniętych roślin). 

5.7 Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Sadzenie drzew:         szt.  
Sadzenie krzewów:        szt.  
Sadzenie bylin:        szt. 
Pielęgnacja drzew       szt. 
Pielęgnacja krzewów       szt.  

5.8 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na własny 
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koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlega sprawdzenie dołów po wyfrezowanych i wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem. 

5.9 Podstawa płatności 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostki obmiarowej. Obmiaru robót na budowie dokonuje 
Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru.  

5.10 Przepisy związane. 
1. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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6 B.05 - ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG 

6.1 ZASADY OGÓLNE 
6.1.1 Kody CPV 
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

6.1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie robót w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg, które zostaną wykonane w ramach zadania V. 
Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera  „Trakt Rudzki – rozwój zielonych 
przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. 

6.1.3 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera  „Trakt 
Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. 

6.1.4 Zakres robót objętych SST 
W zakresie robót objętych tą częścią SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
robotami w zakresie robót w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg na terenie zadania  V. Ogród 
sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera  Czarnoleśnej  „Trakt Rudzki – rozwój zielonych 
przestrzeni Miasta Ruda Śląska” określonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT) 
 
Zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem w/w zakresu to: 
- wykonanie warstw odsączających  
- wykonanie podbudów z tłucznia 
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 
- wykonanie nawierzchni z płyty betonowej 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory iglastej 
- wykonanie obrzeży betonowych 

6.1.5 Określenia podstawowe 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi szczegółowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14 

6.1.6 Określenia podstawowe – dodatkowe 
• Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 
wzajemne przystawanie elementów. 

• Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż1,0 
m. 

• Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
• Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nie przeznaczonych do komunikacji. 
• Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 
• Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

6.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
6.2.1 Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2 

6.2.2 Materiały mające zastosowanie w projekcie robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i drógpoleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.2.2.1 Kostka granitowa 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej ST są: 

• pospółka mrozochronna– grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
• kruszywo granitowe o uziarnieniu 0,1- 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 
• kostka granitowa 8/10cm 
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• spoiny przepuszczalne 
• obrzeża z kostki granitowej 

6.2.2.2 Nawierzchnia z płyt betonowych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej ST są: 

• pospółka mrozochronna– grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
• kruszywo granitowe o uziarnieniu 0,1- 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 
• płyta betonowa gr. 8cm 
• spoiny przepuszczalne 
• obrzeża z kostki granitowej 

6.2.2.3 Nawierzchnia z kostek betonowych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej ST są: 

• pospółka mrozochronna– grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
• kruszywo granitowe o uziarnieniu 0,1- 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 
• kostka betonowa, trapezowa gr. 8cm 
• spoiny przepuszczalne 
• obrzeża z kostki granitowej 

6.2.2.4 Nawierzchnia z kruszywa granitowego 
Materiały do wykonania nawierzchni: 
Składniki: łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny magmowy.  
Właściwości: nie może się kruszyć i nie pylić, musi być jest odporny na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Musi posiadać wysoką odporność na ciężar, ścieranie i być nie 
brudzący.  
Materiał przeznaczony do budowy ciągów pieszych powinien posiadać́ stosowne atesty oraz deklaracje 
świadczące o dopuszczeniu danego materiału do obiegu w budownictwie, a szczególności:  
- ocenę̨ tolerancji roślin na nawierzchnię mineralną; 
- atest higieniczny świadczący o przeznaczeniu do budowy ścieżek;  
- ocenę̨ przydatności mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz wierzchnich 
warstw ścieżek pieszych zgodnych z wymaganiami normy DIN 18035-5.  
Dane techniczne: 
Nawierzchnia musi posiadać grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3 

Określenie przepuszczalności wody: 
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3): 
   Wyniki doświadczeń (cm/s) 

Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4 

Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4 
 
Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie 
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3): 
  Wartości zmierzone (kN/m2) 

Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4 

Wymóg tS ≥ 50,0 
 

6.2.2.5 Nawierzchnia bezpieczna z kory iglastej 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej ST są: 

• rozdrobniona kora drzew iglastych 
• geowłóknina 
• uniwersalne obrzeże z tworzywa sztucznego 

 

6.2.2.6 Nawierzchnia bezpieczna z piasku 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej ST są: 

• piasek -mieszanka piaskowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Żwir o wielkości ziaren od 0,2 mm 
do 2,0 mm. Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku 
gruboziarnistego. Zaleca się piasek kwarcowy(0.2-2.0mm). 

• geowłóknina 
• uniwersalne obrzeże z tworzywa sztucznego 
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6.2.2.7 Nawierzchnia z otoczaków 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej ST są: 

• Otoczaki 
• Zaprawa cementowa 
• Płyta betonowa z dylatacją co 1m 
• Piasek 
• kruszywo granitowe o uziarnieniu 0,1- 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm 
• pospółka mrozoochronna 

 

6.2.3 Dokumentacja projektowa: 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki: 
PZT 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 
AD 1.1 Przekrój nawierzchni A-A, B-B skala 1:20 
AD 1.2 Przekrój nawierzchni C-C, D-D skala 1:20 
AD 1.3 Przekrój nawierzchni E-E, F-F skala 1:20 
AD 1.4 Przekrój nawierzchni G-G  skala 1:20 
AD 1.5 Przekrój nawierzchni H-H  skala 1:20 
 
Dokumenty odniesienia: 
Zadanie V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – rozwój 
zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”:  

6.2.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 

• Specyfikacja Techniczna 
• Dokumentacja Projektowa  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.2.5 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

6.2.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

6.2.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.  

6.2.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru 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. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa 
mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawca a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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6.2.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia 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 kontraktowej. 

6.2.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektor nadzoru. 

6.3 WYMAGANIA DOYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.3.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

6.3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania prac. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
Sprzęt do wykonywanie warstw podsypkowych i podkładowych: 

• narzędzia ręczne do prac ziemnych 
• walce statyczne 
• płyty wibracyjne 
• ubijaki mechaniczne 

Sprzęt do wykonywanie warstw nawierzchni z kostki brukowej: 
• narzędzia ręczne do prac ziemnych 
• narzędzia ręczne do obróbki kostki granitowej i obrzeży 
• narzędzia mechaniczne do obróbki kostki granitowej i obrzeży 
• narzędzia ręczne i mechaniczne (układarki) do układania nawierzchni 
• płyty wibracyjne z wykładzinami elastomerowymi 
• betoniarki (do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw) 

Sprzęt do wykonywania nawierzchni EPDM 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt.  
 
 

6.4 WYMAGANIA DOYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

6.4.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna gwarantować przeprowadzenia robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

6.4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu używanych do prac 
Wykonawca przystępujący do prac związanych z układaniem nawierzchni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

• samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczególnych materiałów zgodnie z 
wytycznymi jak poniżej. 

• Narzędzia ręczne do prac transportowych (taczki, wózki itp.) 
• Samochody z dźwigiem HDS do rozładunku palet z materiałami 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Stosowane środki transportu nie mogą spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża, 
istniejących terenów zielonych (nawierzchni trawiastych), dróg i chodników w sąsiedztwie prowadzonych prac 
i na całym terenie leżącym w Granicach Opracowania, ani w jego sąsiedztwie. 
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Wszelkie zniszczenia spowodowane użyciem niewłaściwych środków transportu lub niepoprawne, lub 
nieuważne ich stosowanie, będą musiały być naprawione i przywrócone do stanu oryginalnego na koszt 
Wykonawcy. 
Rodzaj stosowanych środków i ich ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 

6.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE 
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI 

6.5.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5 

6.5.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” oraz „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w 
sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robot w odstępach nie większych niż co 10 m. 

6.5.3 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 
poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-0448. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 
2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

6.5.4 Układana nawierzchnia z płyt betonowych 
Warstwa nawierzchni z płyt betonowych powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większych fragmentach robot zaleca się stosować płyty dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są rożne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie płyt powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Płyty układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia płyt położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.), oraz oświetleni liniowych w posadzce w okolicach Placów 
wejściowych powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Sposób układania płyt Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.  
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Układanie płyt na odcinkach prostych  
Płyty sześciokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z nich były 
prostopadłe do osi drogi. Na krawędziach bocznych nawierzchni powinny być ułożone płyty infuły lub połówki. 
Płyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami prostopadłymi do osi drogi albo 
rzędami nachylonymi do osi drogi pod kątem 45° z infułami.  
Układanie płyt na łukach  
Płyty sześciokątne na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak 
aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. Płyty kwadratowe na łukach powinny być 
ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia płyt 
rzędami prostopadłymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami łuku. W 
przypadku ułożenia płyt rzędami ukośnymi, kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 45° do 
stycznych łuku. 
 

6.5.4.1 Ubicie nawierzchni z płyty betonowej 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym. Po ubiciu 
nawierzchni wszystkie płyty uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na elementy całe. 

6.5.4.2 Spoiny 

Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, 
a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. Wypełnienie spoin zaprawą cementową o 
wytrzymałości R28 ≥ 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty. Przy 
wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 
wysokości płyt. 

6.5.4.3 Obrzeża 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z płytek. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu płyt w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

6.5.4.4 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 
niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do  
użytku. 

6.5.5 Układana nawierzchnia z kostek betonowych 
Warstwa nawierzchni z kostek brukowych powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większych fragmentach robot zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są rożne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostek można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz rożnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać 
przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostki do układania mechanicznego nie mogą mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i muszą być odpowiednio przygotowane przez producenta, tj. ułożone na palecie w 
odpowiedni wzór, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. 
Kostki układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.), oraz oświetleni liniowych w posadzce w okolicach Placów 
wejściowych powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
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zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robot, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 

6.5.5.1 Ubicie nawierzchni z kostki betonowej 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym. Po ubiciu 
nawierzchni wszystkie płyty uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na elementy całe. 

6.5.5.2 Spoiny 

Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, 
a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. Wypełnienie spoin zaprawą cementową o 
wytrzymałości R28 ≥ 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty. Przy 
wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 
wysokości płyt. 

6.5.5.3 Obrzeża 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z płytek. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostki w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

6.5.5.4 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 
niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do  
użytku. 
 

6.5.5.5 Nawierzchnia z kruszywa granitowego 
Nawierzchnia powinna być́ ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Mieszanka powinna być́ rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość́ po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana powinna być statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 
Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu warstwę zamykającą 
należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. W 
czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu wskazane jest 
chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu 
należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po 
trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) Nawierzchni nie wykonywać 
podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania 

6.5.5.6 Nawierzchnia bezpieczna z piasku 
Mieszanka piaskowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu koparki. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami płyty wibracyjnej. Wilgotność mieszanki 
piaskowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność 
mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością 
wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). Jeżeli 
nawierzchnię bezpieczną wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
 

6.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE 
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI 

6.6.1 Ogólne wymagania kontroli, badania i odbiorów wyrobów i robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6 
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6.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robot i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 

6.6.3 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej, odsączającej i podbudowy na prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.6.4 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
cm i -2 cm. 

6.6.5 Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.6.6 Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do+10%. 

6.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

6.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7 

6.7.2 Jednostki obmiarowe 
• m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni warstwy odcinającej, odsaczajacej, podbudowy i 

nawierzchni 
• mb (metr bierzący) ułożonego obrzeża 

 

6.8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8 

6.8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące odbiorów robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

6.8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualne wykonanie podbudowy, 
- ewentualne wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualne wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

6.9 ROZLICZENIE ROBÓT 

6.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

6.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej i podbudowy z kruszywa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
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- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 

6.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

6.10.1 Ogólne 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

6.10.2 Szczegółowe dokumenty odniesienia dotyczące robót w zakresie wykonywania nawierzchni. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
• 2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
• 3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
• 4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
• 5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• 6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• 7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
• 8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
• Atesty i certyfikaty poszczególnych produktów 
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7 B. 06 - WYPOSAŻENIE PARKÓW, PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI, OGRODU SENSORYCZNEGO 

7.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
7.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Zgodnie z zapisami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1 

7.1.2 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Ta część Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru, dostarczenia i montażu wyposażenia w ramach zadania V. Ogród sensoryczny z 
fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera  „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda 
Śląska” 

7.1.3 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji zadania zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera   „Trakt 
Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” 

7.1.4 Zakres robót objętych SST 
W zakresie robót objętych tą częścią SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, dostarczenia i 
montażu wyposażenia na terenie zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. 
Hallera  „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” określonych w Projekcie 
Zagospodarowania Terenu (PZT) 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonania i odbiór, dostarczenie i montażu wyposażenia. 
W zakres tych robot wchodzą: 

• transport gotowych elementów wyposażenia do miejsca wbudowania 
• instalacja gotowych elementów wyposażenia 
• montaż elementów placu zabaw 

7.1.5 Określenia podstawowe 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi szczegółowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14 

7.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający przygotowanie 
zawodowe i udokumentowane doświadczenie zawodowe.  

7.1.6.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 

• Specyfikacja Techniczna 
• Dokumentacja Projektowa  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

7.1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

7.1.6.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
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7.1.6.4 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.  

7.1.6.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru 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. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa 
mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawca a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

7.1.6.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia 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 kontraktowej. 

7.1.6.7 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektor nadzoru. 

7.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

7.2.1 Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2 

7.2.2 Materiały mające zastosowanie w projekcie 

7.2.2.1 Meble parkowe: 
 
Meble parkowe, to elementy gotowe wykonane z następujących materiałów: 

• Ławki ze stali ocynkowanej i drewna jatoba 
• Kosze na śmieci i psie odchody ze stali ocynkowanej 
• Leżaki ze stali ocynkowanej i drewna jatoba 
• Stojaki na rowery ze stali ocynkowanej 
• Stoły ze stali ocynkowanej i drewna jatoba 

7.2.2.2 Plac zabaw: 
Urządzenia montowane na placu zabaw, to elementy gotowe wykonane z następujących materiałów:, stal 
cynkowana, drewno robiniowe, laminat HDPE, liny wzmacniane stalą, stalowe, galwanizowane łańcuchy 
Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać́ atesty i certyfikaty 
bezpieczeństwa wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Instytut Sportu potwierdzające, ze zostały 
wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać́ dopuszczenie do stosowania w 
kontakcie z dziećmi.   
Wszystkie zastosowane przez wykonawcę̨ urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie 
budowlanym pod względem:  

• gabarytów i konstrukcji (wielkość́, rodzaj i liczba elementów składowych),  
• charakteru użytkowego (tożsamość́ funkcji),  
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość́ tworzywa),  
• parametrów technicznych ( np. trwałość́, konstrukcja, fundamentowanie itp.),  
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• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość́, nietoksyczność́, zasięg strefy 
bezpieczeństwa, itp.),  

• wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych).  

7.2.2.3 Siłownia: 
Urządzenia montowane na placu zabaw, to elementy gotowe wykonane z następujących materiałów:, stal 
cynkowana, drewno robiniowe, laminat HDPE. 
Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać́ atesty i certyfikaty 
bezpieczeństwa wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Instytut Sportu potwierdzające, ze zostały 
wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać́ dopuszczenie do stosowania w 
kontakcie z dziećmi.   
Wszystkie zastosowane przez wykonawcę̨ urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie 
budowlanym pod względem:  

• gabarytów i konstrukcji (wielkość́, rodzaj i liczba elementów składowych),  
• charakteru użytkowego (tożsamość́ funkcji),  
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość́ tworzywa),  
• parametrów technicznych ( np. trwałość́, konstrukcja, fundamentowanie itp.),  
• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość́, nietoksyczność́, zasięg strefy 

bezpieczeństwa, itp.),  
• wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). 

 

7.2.2.4 Ogród sensoryczny: 
Urządzenia montowane na placu zabaw, to elementy gotowe wykonane z następujących materiałów:, stal 
nierdzewna, stal cynkowana, wąż polietylenowy, drewno modrzewiowe, drewno dębowe 
Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać́ atesty i certyfikaty 
bezpieczeństwa wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Instytut Sportu potwierdzające, ze zostały 
wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać́ dopuszczenie do stosowania w 
kontakcie z dziećmi.   
Wszystkie zastosowane przez wykonawcę̨ urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie 
budowlanym pod względem:  

• gabarytów i konstrukcji (wielkość́, rodzaj i liczba elementów składowych),  
• charakteru użytkowego (tożsamość́ funkcji),  
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość́ tworzywa),  
• parametrów technicznych ( np. trwałość́, konstrukcja, fundamentowanie itp.),  
• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość́, nietoksyczność́, zasięg strefy 

bezpieczeństwa, itp.),  
• wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). 

 

7.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

7.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3 

7.3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania prac. 
Wykonawca przystępujący do wykonania, dostarczenia i montażu wyposażenia powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• narzędzia ręczne ogólno instalatorskie 
• ręczne i mechaniczne narzędzi do obróbki stali 
• Spawarki 
• Elektronarzędzia montażowe 
• Narzędzia i sprzęt pomiarowy 
• Sprzęt i narzędzia specjalistyczne wymagane przez producentów elementów 

prefabrykowanych 
• Dźwigi i podnośniki niezbędne do montażu elementów wyposażenia 

 
Rodzaj stosowanego sprzętu i jego ilość musi zostać uwzględniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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7.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

7.4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4 

7.4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu używanych do prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych materiałów i elementów wyposażenia. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

7.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 

7.5.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót. 
Roboty budowlane powinny być́ wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania 
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i 
przepisach i wytycznych oraz zgodnie z ogólnie stosowanymi zasadami. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić́ zgodność́ warunków wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie 
technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być́ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacją 
należy dokonać́ uzgodnień́ z Projektantem.  
Należy zapewnić́ bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć́ się̨ w pobliżu 
miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić́ zgodność́ ukształtowania i rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać́ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W 
przypadku wystąpienia odmiennych warunków od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
powinien powiadomić́ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli 
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót oraz ich estetykę̨ i trwałość́. 
Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę̨:  

• Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych, 

• Skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym 
od pierwotnego.  

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 
prowadzenia prac, a w szczególności ochronę̨ gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków 
wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami). 

7.5.2 Montaż mebli parkowych  
Ławy fundamentowe pod ławki należy wykonywać równocześnie z wykonywaniem podbudowy pod 
nawierzchnie. Meble zamontować po ułożeniu nawierzchni.  

7.5.3 Plac zabaw 
Ławy fundamentowe pod urządzenia placu zabaw należy wykonywać równocześnie z wykonywaniem 
podbudowy pod nawierzchnie.  
Urządzenia zamontować po wylaniu nawierzchni. wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw 
należy instalować́ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Wykonanie montażu urządzeń́ mogą̨ 
dokonywać́ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje 
montażu, zaleceń́, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. 

7.6 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
7.6.1 Ogólne wymagania kontroli, badania i odbiorów wyrobów i robót budowlanych 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6 

7.6.2 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano cz. Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować́ w 
szczególności:  

• Sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,  
• Kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,  
• Sprawdzenie przygotowania terenu,  
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• Sprawdzenie wymiarów wykonanych robót,  
• Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatów umożliwiających ich zastosowanie 

na siłowniach, 

7.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7 
 

7.7.2 Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiaru są: 
Mała architektura: 
Ławki i ławy– za 1szt. wykonanych i zamontowanych ławek. 
Kosze na śmieci – za 1szt. 
Elementy placu zabaw – za 1 szt. 

7.8 ODBIÓR ROBÓT 

7.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

7.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty przygotowawcze 
• wykonanie i montaż słupków ogrodzeniowych 
• wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 
• montaż segmentów ogrodzenia, bram i furtek 
• montaż elementów małej architektury - ławki, elementy siłowni 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

7.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9 

7.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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8 B.07 – MAŁA ARCHITEKTURA DEDYKOWANA – konstrukcja stalowa obiektów 

8.1 Wstęp 
8.1.1 Kody CPV 
45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

8.1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie konstrukcji stalowych przy realizacji zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy 
ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. 

8.1.3 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera 
„Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. 

8.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
indywidualnie projektowanych obiektów  małej architektury: 

• Landmark 
• Tablic kierunkowa 
• Tablica informacyjna 

8.1.5 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi  
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

8.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

8.1.6.1 Dokumentacja projektowa: 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki: 
MA1/1 LANDMARK - STOPA FUNDAMENTOWA F-4  
MA1/2 LANDMARK – RZUT I WIDOKI A_B_C (ELEMENTY DREWNIANE)  
MA1/3 LANDMARK - WIDOKI A_B_C (ELEMENTY STALOWE)  
MA1/4 LANDMARK - PRZEKROJE 1_2 BLACHA B12  
MA1/5 LANDMARK - ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH I STALOWYCH  
MA3/1TABLICA INFORMACYJNA - STOPA FUNDAMENTOWA F-2 
MA3/2TABLICA INFORMACYJNA  
MA3/3ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH I STALOWYCH TABLICY INF.  
MA4/1TABLICA KIERUNKOWA - STOPA FUNDAMENTOWA F-3  
MA4/2TABLICE KIERUNKOWE  
MA4/3ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH I STALOWYCH TABL.KIERUNKOWYCH  
 
Dokumenty odniesienia: 
Zadanie V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – rozwój 
zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”:  

8.1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

8.1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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8.1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

8.1.6.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.  

8.1.6.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru 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. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa 
mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawca a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

8.1.6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia 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 kontraktowej. 

8.1.6.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektor nadzoru. 

8.2 Materiały 

8.2.1 Stal konstrukcyjna 
Landmark 

• Konstrukcja z dwuteownika szerokostopowego HEB180 
• Elementy montażowe z profilu L40x40x5mm 
• Blacha zaślepiająca B12 gr. 14mm 
• Stopa słupa B11 gr. 16mm 
• Kotwa stalowa montażowa F20 
• Stopa fundamentowa F-4: pręty zbrojeniowe stal klasa AIIIN(B500C) fi 10, 16, 12 

Tablica informacyjna 
• Konstrukcja z kątownika L20x20x3 
• Blacha B8 gr.4mm 
• Blacha B9 gr.20mm 
• Blacha B10 gr.14mm 
• Kotwa F20 
• Stopa fundamentowa F-2: pręty zbrojeniowe stal klasa AIIIN(B500C) fi 8, 12, 16 

Tablica kierunkowa: 
• Konstrukcja z dwuteownika szerokostopowego HEB180 
• Elementy montażowe z profilu L60x40x5mm 
• Blacha zaślepiająca B6 gr. 14mm 
• Stopa słupa blacha B5 gr. 20mm 
• Blachy kierunkowe B7 gr. 5mm 
• Kotwa F20 
• Stopa fundamentowa F-3: pręty zbrojeniowe stal klasa AIIIN(B500C) fi 8, 12 
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8.2.2 Wyroby walcowane – kształtowniki 
• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-

93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 

10279: 2003, 
• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-

2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 
• rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000. 
• Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 

następującym wymaganiom: 
• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
• mieć trwałe ocechowanie, 
• mieć wybite znaki cechowe. 

8.2.3 Wyroby walcowane – blachy 
• blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
• blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
• blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
• bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
• Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 
• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
• mieć trwałe ocechowanie, 
• mieć wybite znaki cechowe. 

8.2.4 Wyroby zimnogięte – kształtowniki 
• kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-

EN 10219-2:2000, 
• kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-

93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-
93460.06. 

8.2.5 Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 

• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-

77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

8.2.6 Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a 
ponadto: 

• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz 

PN-67/M-69356. 
• Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką samą 

jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

8.2.7 Składowanie materiałów 
• Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy 
rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 
2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia. 

• Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. 

• Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
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8.3 Sprzęt 

8.3.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

8.3.2 Konstrukcje stalowe 
• rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050 
• spawarkami, 
• palnikami gazowymi, 
• żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
• żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów (40 do 100 Mg). 

8.3.3 Wymalowanie i ocynkowanie 
Sprzęt używany do malowania uzależniony jest od przyjętej techniki malowania. 
Dopuszczalne są następujące techniki malowania 

• natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny) 
• natrysk powietrzny ( pneumatyczny ) 
• pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni 
• wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów. 

Ocynkowanie wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego zachowanie wymagań jakościowych i 
bezpieczeństwa robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
8.4 Transport 
8.4.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna gwarantować przeprowadzenia robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe w taki 
sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość 
uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w 
zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych 
zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie. 
8.5 Wykonanie robót 
8.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997 
Wszystkie elementy stalowe ze względu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008 zaliczono do 
klasy 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8.5.2 Przygotowania i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 

• gatunku stali, 
• asortymentu, 
• własności, 
• wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki 
wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub 
gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie 
wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być 
sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 
Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne cięcie 
termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia 
zmechanizowanego. 
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Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu) 
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w 
miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 
Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod śruby, 
sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie. 
Scalanie elementów 
Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z 
zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002. 
Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z 
zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 
Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny być zgodne 
z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200 
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub Inżynier 
osobiście. 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
PN-B-06200. 

8.5.3 Montaż elementów stalowych na budowie 

8.5.3.1 Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok 
ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i 
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

8.5.3.2 Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 

• położenie osi elementów stalowych 
• prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 
• położenie osi elementów stalowych 
• niweletę punktów charakterystycznych, 

8.5.3.3 Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych 
spoin wymaga zgody Inżyniera. 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa 
niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy 
należy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.  
Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

8.5.3.4 Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części łączone 
powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do 0,2 
mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 
Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą jednej 
ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać. 
Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

8.5.3.5 Tolerancja wykonania 
Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200. 
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8.5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
Wszystkie elementy poza zbrojeniem fundamentów należy ocynkować. 

8.5.4.1 Ocynkowanie elementów stalowych 
Cynkowanie należy wykonać po zakończeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych 
czynności z użyciem elementów przeznaczonych do cynkowania. 
Cynkowanie należy przeprowadzić zgodnie z  PN EN ISO 1461 
Przed ocynkowaniem z powierzchni stali należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza, 
oleje i smary, brud, żużel i topnik z procesu spawania. 
Stosując metodę suchą przedmiot stalowy należy wytrawić w kwasie, opłukać w wodzie i włożyć do 
stopionego chlorku cynkowego, następnie wysuszyć w temperaturze powyżej 100oC i zanurzyć w wannie z 
ciekłym cynkiem. 
Metoda mokra polega na wstępnym trawieniu przedmiotu, płukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciekłym 
cynku, którego powierzchnia pokryta jest topnikiem. 
Minimalny ciężar powłoki cynkowej nie powinien być mniejszy niż 610 g/m2 powierzchni, tylko w przypadku 
elementów połączeń gwintowych – 305 g/m2 powierzchni. 
 

8.6 Kontrola jakości robót 

8.6.1 Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. 
Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego 
protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 

8.6.2 Zakres kontroli badań 

Materiały  
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST. 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 

• Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 
• Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 
• Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie 
• Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 

Elementy stalowe 
Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom 
podanym w niniejszej ST. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
• kontrola stali, 
• sprawdzanie elementów stalowych, 
• sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 
• sprawdzanie połączeń, 
• sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

Kontrola w czasie transportu i na budowie 
• sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
• sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 

trwale mocowane, 
• sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 
• kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 
• stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 
• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 
• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
• wykonanie i kompletność połączeń 
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• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola ocynkowania elementów stalowych 
Kontroli podlegają: 

• Sprawdzenie stanu powierzchni 
• Badanie przyczepności i równomierności powłoki 
• Oznaczenie grubości naniesionej powłoki 

8.7 Obmiar robót 
8.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00  „ Wymagania ogólne”. 
Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej 
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8.8 Odbiór robót 

8.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na własny 
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlega sprawdzenie zbrojenia fundamentów przed zalaniem betonem. 
Odbiór ocynkowania elementów 
Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie: 

• odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni, 
• odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu. 

8.9 Podstawa płatności 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". 

8.10 Przepisy powiązane 

Normy 
1 PN-B-03200:1990  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
3 PN-EN 10020:2003        Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
4 PN-EN 10027-1:1994     Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
5 PN-EN 10027-2:1994     Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe. 
6 PN-EN 10021:1997        Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
7 PN-EN 10079:1996        Stal. Wyroby. Terminologia. 
8 PN-EN 10204+Ak:1997   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
9 PN-90/H-01103               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
10 PN-87/H-01104               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie. 
11 PN-88/H-01105           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie   i 

transport.     
12 PN-91/H-93407             Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
13 PN-H93419:1997      Dwuteowniki  stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary. 
14 PN-H-93452:1997     Dwuteowniki  stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
15 PN-H-93400:2003          Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
16 PN-EN 10279:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu,  wymiarów i 

masy. 
17 PN-EN 10056-1:2000    Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary.    
18 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancja kształtu i wymiarów. 
19 PN-EN 10056-2:1998 

/Ap 1:2003 (poprawka) 
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów. 

20 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
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21 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
22 PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 
23 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
24 PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki 
dostawy. 

25 PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne. 

26 PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
27 PN-73/H-93460.01 

 
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa. 

28 PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa. 

29 PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa. 

30 PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Ceowniki równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej 
wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.  

31 PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa. 

32 PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej 
wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa. 

33 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
34 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 

nakrętek. 
35 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport. 
36 PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  
37 PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
38 PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
39 PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
40 PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 

Układ ogólny.  
41 PN-ISO 10673:2002  Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 

dokładności A.  
42 PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
43 PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
44 PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
45 PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych 

na korozję ( wszystkie arkusze) 
46 PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania .......... 
47 PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........ 
48 PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 

gazowych i spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali. 
49 PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania-

Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 
50 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie. 

51 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 

52 PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.  

53 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
54 PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.  
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55 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 
liczbowe parametrów.  

56 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 
powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 

57 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
58 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klas wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych. 
59 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
60 PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 

optycznej na radiogramie. 
61 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 

spawanych. 
62 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. 
63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów.  
64 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
65 ISO 1459 Cynkowanie ogniowe 
66 PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe) – Wymagania i badania. 

Inne dokumenty 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 
1989r  
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9 B.08 – MAŁA ARCHITEKTURA DEDYKOWANA – fundamenty 

9.1 Wstęp 
9.1.1 Kody CPV 
45262300-4 - betonowanie 

9.1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie konstrukcji stalowych przy realizacji zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy 
ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. 

9.1.3 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt 
Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. 

9.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
fundamentów dla indywidualnie projektowanych obiektów  małej architektury: 

• Landmark 
• Tablic kierunkowa 
• Tablica informacyjna 

 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robot związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem szalowań wraz z usztywnieniami, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 

9.1.5 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi  
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego a także z podanymi poniżej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania  
i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

9.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9.1.6.1 Dokumentacja projektowa: 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki: 
MA1/1 LANDMARK - STOPA FUNDAMENTOWA F-4  
MA1/2 LANDMARK – RZUT I WIDOKI A_B_C (ELEMENTY DREWNIANE)  
MA1/3 LANDMARK - WIDOKI A_B_C (ELEMENTY STALOWE)  
MA1/4 LANDMARK - PRZEKROJE 1_2 BLACHA B12  
MA1/5 LANDMARK - ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH I STALOWYCH  
MA3/1TABLICA INFORMACYJNA - STOPA FUNDAMENTOWA F-2 
MA3/2TABLICA INFORMACYJNA  
MA3/3ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH I STALOWYCH TABLICY INF.  
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MA4/1TABLICA KIERUNKOWA - STOPA FUNDAMENTOWA F-3  
MA4/2TABLICE KIERUNKOWE  
MA4/3ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH I STALOWYCH TABL.KIERUNKOWYCH  
 
Dokumenty odniesienia: 
Zadanie V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – rozwój 
zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”: 

9.1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9.1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

9.1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

9.1.6.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.  

9.1.6.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru 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. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa 
mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawca a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

9.1.6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia 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 kontraktowej. 

9.1.6.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektor nadzoru. 
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9.2 Materiały 

9.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.2.2 Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA, 
- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, 
PN-EN 196-6;1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie vicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
- wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), 
nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 
nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito  
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność  
z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i 
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem  
i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

9.2.3 Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być 
na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się. 
Kruszywa  grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną  
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie 
grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
— 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
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Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
— zawartość pyłów mineralnych — do 1%, 
— zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) — do 20%, 
— wskaźnik rozkruszenia: 
• dla grysów granitowych — do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych — do 8%, 
— nasiąkliwość — do 1,2%, 
— mrozoodporność według metody bezpośredniej — do 2%, 
— mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
— reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
— zawartość związków siarki — do 0,1%, 
— zawartość zanieczyszczeń obcych — do 0,25%, 
— zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
— do 0,25 mm — 14¸19%, 
— do 0,50 mm — 33¸48%, 
— do 1,00 mm — 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
— zawartość pyłów mineralnych — do 1,5%, 
— reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
— zawartość związków siarki — do 0,2%, 
— zawartość zanieczyszczeń obcych — do 0,25%, 
— zawartość zanieczyszczeń organicznych — nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26, 
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
— oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
— oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
— oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
— oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

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

9.2.5 Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
— napowietrzającym, 
— uplastyczniającym, 
— przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
— napowietrzająco-uplastyczniających, 
— przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
mostów oraz posiadać atest producenta. 

9.2.6 Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
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20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

9.2.7 Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
— nasiąkliwość — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
— mrozoodporność — ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
— wodoszczelność — większa od 0,8MPa (W8), 
— wskaźnik wodno-cementowy (w/c) — ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skła d 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów  
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego 
ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie  
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
— z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych  
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 
— za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey”a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od 
wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów.   Dla teoretycznego ustalenia 
wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać  
z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30, 
— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10C), średnią wymaganą wytrzymałość 
na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
— wartości 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
— wartości 3,5÷5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 
mm, 
— wartości 4,5÷6,5% — dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
— metodą Ve-Be, 
— metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi  
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
— ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
— ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve- Be. Dla 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

9.3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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9.4 Transport 

9.4.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
— 90 min. — przy temperaturze +15C, 
— 70 min. — przy temperaturze +20C, 
— 30 min. — przy temperaturze +30C. 

9.5 Wykonanie robót 

9.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

9.5.2 Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
— wybór składników betonu, 
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
— sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
— sposób transportu mieszanki betonowej, 
— kolejność i sposób betonowania, 
— wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
— sposób pielęgnacji betonu, 
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
— zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
— prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
— prawidłowość wykonania zbrojenia, 
— zgodność rzędnych z projektem, 
— czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
— prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp., 
— prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych  
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
— gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250  
i PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

9.5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do —5C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +2OC w chwili układania  
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35C. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat 
lub folii. 

9.5.4 Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15C i wyższej beton należy 
polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz  
w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
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spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 

9.5.5 Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
— wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
— równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

9.5.6 Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań 
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu 
z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
— szybkość betonowania, 
— sposób zagęszczania, 
— obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
— zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
— zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
— zapewniać odpowiednią szczelność, 
— zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
— wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki 
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu 
odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

9.5.7 Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w 
projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 

9.6 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR  „Wymagania ogólne”. 

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

9.6.1.2 Przeprowadzenie prób sprawdzających zaprojektowaną mieszankę betonową, rodzaj szalunków 
oraz środków antyadhezyjnych. 

Przed przystąpieniem do realizacji należy bezwzględnie przedstawić Architektowi wykonane próbki betonowe, 
celem wstępnego określenia faktury oraz kolorystyki betonu. Po wstępnej akceptacji na placu budowy należy 
przeprowadzić próby w elementach odzwierciedlających elementy docelowe. Podczas prób należy  
weryfikować stan szalunków, sposób zabudowy, uzyskaną fakturę oraz kolorystykę powierzchni betonowej. 
Próby należy przeprowadzać aż do momentu Akceptacji Architekta. 

9.6.1.3 Tolerancja wykonania 
Wymagania ogólne 
— Rozróżnia się tolerancje normalne klasy Ni i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, 
łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
— Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
— Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne  
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
należy podjąć działania korygujące. 
System odniesienia 
— Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
— Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Fundamenty (ławy-stopy) 
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2Zakres kontroli badań 
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9.7 Obmiar robót 

9.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00  „ Wymagania ogólne”. 
Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej 
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

9.8 Odbiór robót 
9.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na własny 
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlega sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem. Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie wykopów pod fundamenty, 
- wykonanie podbudów, 
- wykonanie betonów podkładowych 
 

9.8.2 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 

9.9 Podstawa płatności 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". 

9.10 Przepisy powiązane 

Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne  
i projektowanie. Materiały. 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa 
do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej 
się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 
domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
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PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu 
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 
metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru  
i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem  
o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru  
i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. 
Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania  
i badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03 163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03 163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 
jakości. 
 
Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
— Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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10 B.09 – MAŁA ARCHITEKTURA DEDYKOWANA – elementy z desek z drewna egzotycznego 

10.1 Wstęp 
10.1.1 Kody CPV 
45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
43325000-7 – wyposażenie parków i placów zabaw 

10.1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie montażu elementów drewnianych do konstrukcji stalowej dla zadania V. Ogród sensoryczny z 
fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda 
Śląska”. 

10.1.3 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania V. Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt 
Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”. 

10.1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
indywidualnie projektowanych obiektów  małej architektury: 

• Landmark 
• Tablica kierunkowa 
• Tablica informacyjna 

10.1.5 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi  
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

10.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

10.1.6.1 Dokumentacja projektowa: 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki: 
MA1/1 LANDMARK - STOPA FUNDAMENTOWA F-4  
MA1/2 LANDMARK – RZUT I WIDOKI A_B_C (ELEMENTY DREWNIANE)  
MA1/3 LANDMARK - WIDOKI A_B_C (ELEMENTY STALOWE)  
MA1/4 LANDMARK - PRZEKROJE 1_2 BLACHA B12  
MA1/5 LANDMARK - ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH I STALOWYCH  
MA3/1TABLICA INFORMACYJNA - STOPA FUNDAMENTOWA F-2 
MA3/2TABLICA INFORMACYJNA  
MA3/3ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH I STALOWYCH TABLICY INF.  
MA4/1TABLICA KIERUNKOWA - STOPA FUNDAMENTOWA F-3  
MA4/2TABLICE KIERUNKOWE  
MA4/3ZESTAWIENIE ELE. DREWNIANYCH I STALOWYCH TABL.KIERUNKOWYCH  
 
Dokumenty odniesienia: 
Zadanie V Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera „Trakt Rudzki – rozwój 
zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”: 

10.1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacja projektowa lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 



72 
 
 

10.1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

10.1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

10.1.6.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.  

10.1.6.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru 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. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa 
mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawca a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

10.1.6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia 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 kontraktowej. 

10.1.6.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektor nadzoru. 

10.2 Materiały 

10.2.1 Deski z drewna egzotycznego jatoba (Hymenaea courbaril). 
Wymiary dla poszczególnych obiektów małej architektury: 
Landmark – 2,1 x 14,5cm 
Tablica informacyjna - , 2,1 x 7,0cm 
Tablica kierunkowa - , 2,1 x 7,0cm 

Parametry techniczne 
Pokrój drzewa 
Drzewa te osiągają wysokość 40 metrów. Pień maja prosty, cylindryczny z wysoko sięgającymi napływami 
korzeniowymi i średnicą do 1,5 m (niekiedy większą). Do wysokości  15 do 20 metrów pień pozbawiony jest 
gałęzi. Pokrywa go dość gładka, jasnobrązowa kora która dzięki znacznej zawartości terpenów i fenoli chroni 
roślinę przed różnymi mikroorganizmami.    
Typ struktury 
Rozpierzchło naczyniowy, duże naczynia rozmieszczone głównie pojedynczo lub parami, widoczne gołym 
okiem, o średnicy od 0,07 do 0, 26 mm.  
Biel 
Wąski (szerokość od 6 do 12 cm ), o barwie szarobrązowej.   
Twardziel 
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Ma zróżnicowaną barwę, w zależności od środowiska wzrostu drzew, a po przetarciu, od bezpośredniego 
działania światła słonecznego, pod którego wpływem silnie ciemnieje. Barwa ta zmienia się od żółtobrązowej, 
przez czerwonobrązową, do ciemnobrązowej z ciemnobrązowymi pasmami do 1 cm.    
Zapach 
Po wyschnięciu nie wydziela żadnego zapachu.  
Rysunek 
Ma prosty lub lekko zawiły układ włókien. Przyrosty roczne są widoczne na wszystkich przekrojach dzięki 
obecności warstwy miękiszu terminalnego, kończącego każdy słój, widocznego w postaci jaśniejszych linii lub 
wąskich pasm. Naczynia na przekroju poprzecznym są dobrze widoczne dzięki obecności miękiszu 
drzewnego paratrachealnego skrzydełkowego, a niekiedy włókno naczyniowego. W drewnie tym brak budowy 
piętrowej.    
Właściwości drewna 
Według sześciostopniowej skali gęstości, to drewno bardzo ciężkie. Średnia gęstość dla stanu powietrzno 
suchego wynosi 950 kg*m3  . Omawiane drewno charakteryzuje się małą wilgotnością punktu nasycenia 
włókien ok. 23%. Średni skurcz objętościowy wynosi niecałe 13%, co według klasyfikacji Monnina, oznacza 
drewno średnio kurczliwe.  W praktyce jednak drewno Jatoba nie należy do stabilnych gatunków. Z dużą 
gęstością drewna związane są bardzo dobre właściwości mechaniczne, tym bardziej, że jest to drewno prosto 
włókniste. Na przykład jego średnia wytrzymałość na ściskanie wynosi 80 Mpa, wytrzymałość na zgniatanie 
statyczne 130 Mpa, a moduł sprężystości aż 17,9 Gpa.  
Suszenie 
Suszenie naturalne drewna jatoba przebiega wolno, przy niewielkich skłonnościach do pękania i paczenia 
się.    
Obróbka 
Drewno jest twarde i stawia znaczny opór narzędziom skrawającym, powodując ich szybsze tępienie. Po 
dobrym przygotowaniu ostrzy gładkie połyskujące powierzchnie uzyskuje się już po struganiu. Krawędzie 
elementów nie odszczepują się , czemu sprzyja przeważnie prosty układ włókien.  
Łączenie 
Do klejenia zaleca się stosowanie jedno lub dwuskładnikowych klejów poliuretanowych. Łączenie za pomocą 
gwoździ i wkrętów jest bardzo trwałe. Aby wykonać je prawidłowo powinno być poprzedzone nawierceniami w 
miejscach przyszłych łączników.   
Wykończenie 
Lakierowanie jest stosunkowo łatwe, zarówno produktami rozpuszczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi. 
Olejowanie także nie sprawia żadnych trudności.   
Górna powierzchnia deski 
Górna powierzchnia desek gładka. Należy konserwować (olejować) raz w roku. 
Właściwości mechaniczne 
Moduł sprężystości: 18,7 GPa  
Skurcz styczny: 8,5%  
Skurcz promieniowy: 4,5%  
Ciężar właściwy: 990 kg/m3 (12%)  
Trwałość: gatunek odporny na destrukcyjne działanie grzybów  
Szkodniki drewna suchego: odporny – ryzyko ograniczone do penetracji bieli  
Zabezpieczenia: klasa 4 – nie przyjmujący  

10.2.2 Wkręt tarasowy  
Wkręt tarasowy bimetalowy ze stali nierdzewnej A4  z końcówką stalową - karbonową. Jest to wkręt 
umożliwiający łączenie deski tarasowej z profilem metalowym. Śruba rozwierczjąca z ostrzem ze stali 
utwardzonej oraz gwintem do bezpośredniego montażu drewna do konstrukcji stalowej zarówno w domu jak i 
na zewnątrz. Elastyczne i odporne na korozję połączenie możliwe dzięki zastosowaniu elementu ze stali 
szlachetnej A4. Śruba musi wystawać ze stali co najmniej 23mm. Profil metalowy może mieć grubość do 
6mm. 

10.2.3 Składowanie materiałów 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać gotowość ich użycia do montażu. Materiały mogą być 
przechowywane na zewnątrz pod plandekami lub w pomieszczeniach krytych zamkniętych, lecz nie 
ogrzewanych lub w magazynach półotwartych lub z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być 
one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie. 

10.3 Sprzęt 

10.3.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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10.3.2 Wymagania szczegółowe 
Roboty związane z montażem elementów drewnianych są wykonywane ręcznie z wykorzystaniem 
elektronarzędzi. Używany sprzęt powinien mieć wymagane dokumenty, dopuszczające go do stosowania, 
potwierdzone przez dozór techniczny. 
Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 
konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane lub nieprzygotowane 
do jego użycia. 

10.4 Transport 

10.4.1 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna gwarantować przeprowadzenia robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
     Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem, wypadnięciem i zniszczeniem.  
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po 
drogach publicznych i spełniającymi wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

10.4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
     Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem  
i zniszczeniem. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca : 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu,  
• wymiary, liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
• znak budowlany. 

10.5 Wykonanie robót 
10.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

10.5.2 Przygotowania i obróbka elementów 
Deski należy olejowć przed ich zamontowaniem : 

• 4-stronnie, 
• powierzchniowo, 
• 1-krotnie olejem. 

Obróbka jest dość trudna, klejenie dobre, gwoździowanie wymaga wcześniejszego nawiercania.  

10.5.3 Montaż desek 
Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok 
ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i 
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Wszelkie roboty związane z montażem desek z drewna egzotycznego należy wykonywać po zakończeniu 
robót związanych z konstrukcją stalową obiektów i po ich ocynkowaniu. 
Deski muszą być wykonane z materiałów dokładnie odpowiadających wymiarom podanym w projekcie 
architektonicznym. Związane jest to z koniecznością zachowania ściśle przemyślanego układu desek, 
przebiegu spoin i sposobu łączenia desek na załamaniach kształtu konstrukcji. 
Wybrane do zastosowania deski z drewna egzotycznego jatobe, ich kolor i faktura, musza zostać 
przedstawiona do akceptacji Projektantowi i Inwestorowi w celu akceptacji wybranego materiału i jego 
właściwości (wymiarów, wytrzymałości mechanicznej, trwałości, odporności na promieniowanie UV itp.). 
Każde odstępstwo od wymiarów zastosowanych desek wiąże się z koniecznością zmian w projekcie 
konstrukcji. Jest to spowodowane tym, że konstrukcja jest zaprojektowana ściśle do założonych wymiarów 
desek, w celu uzyskania zamierzonego efektu wizualnego gotowych elementów. 

10.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz powyższymi wymaganiami. 
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10.7 Obmiar robót 

10.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00  „ Wymagania ogólne”. 
Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej, zamontowanej i 
zabezpieczonej deski zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

10.8 Odbiór robót 
10.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na własny 
koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.  
Szczegółowe zasady odbiory robót 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania łączenia poszczególnych elementów -badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową,. 

10.9 Podstawa płatności 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". 
 


