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CPV – 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
D - 00.00.00.WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych przy realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Starych
Proboszczewicach, gm. Stara Biała na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 361 i 360/1”.
1.2. Zakres stosowania ST
Ogólna specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi należy rozumieć i stosować z n/w
specyfikacjami technicznymi:
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
oraz
CPV - 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
CPV – 45.23.32..93 – Instalowanie mebli ulicznych
oraz
załączonymi specyfikacjami branżowymi.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót.
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
1.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.28. Polecenie inspektora nadzoru, (inspektora nadzoru IN) - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy
przez inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
- Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 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 w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób
określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
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 Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Nie występują.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Nie dotyczy.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. 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.
2. MATERIAŁY
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
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.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Nie dotyczy
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez inspektora nadzoru.
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
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały nie będą składowane na terenie budowy - następuje bezpośrednie wbudowanie.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów po akceptacji ich przez inspektora nadzoru w porozumieniu z
projektantem.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być parametrami
dostosowany do zakresu robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora harmonogramu
robót.
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.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki z wbudowywanych materiałów będą pobierane losowo w zależności od potrzeb i w przypadku
wątpliwości co do ich jakości. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. 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.
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.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier 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.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia 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 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) zgłoszenie realizacji zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Nie przewiduje się obmiarów miesięcznych.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Nie dotyczy.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 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 InŜynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Nie występuje.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy (oryginał),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena z przetargu
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

D-01.01.01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu
określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji

projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, które bazują na
pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza
granicą robót ziemnych.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może
być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

ZABEZPIECZENIE DRZEW
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie wskazań Inżyniera:
– ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu,
– szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach zabezpieczających drzewa,
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych, a są
narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności:
– w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew,
– tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz od obrysu korony
drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inżyniera.
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4
× 4m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:
– wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,
– poruszania się sprzętu mechanicznego,
– składowania materiałów budowlanych,
– zmian poziomu gruntu.
Zaleca się, aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz.
Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane
wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w
formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5m i głębokości 1,5 ÷ 2,0m wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane
jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod
warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin (patrz rys. 1).
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować:
– owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4m 2 na jeden pień) lub zużytymi oponami
samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część
każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią.

–
–
Po
–
–
–

Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co
40÷60 cm,
przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m 2 na jedno drzewo,
podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm 3 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w
zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inżyniera.
zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:
rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,
usunięcie materiałów zabezpieczających,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Stałe zabezpieczenie drzew
Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu drogowych robót
budowlanych, mogą podlegać:
– tymczasowemu zabezpieczeniu, jeśli poziom terenu wokół drzewa nie zmieni się,
– niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obniżeniu lub podwyższeniu terenu wokół drzewa,
– obudowie stałymi konstrukcjami ochronnymi wokół drzewa, przy większych różnicach pomiędzy terenem
istniejącym a projektowanym.
Decyzja, dotycząca sposobu stałego zabezpieczenia każdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wokół
określonych drzew powinna być zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku niepełnych danych
można przyjmować następujące rozwiązania, po akceptacji ich przez Inżyniera:
– przy obniżeniu terenu o 1÷1,2 m można wokół drzewa pozostawić ścięty stożek gruntowy ze skarpami
1:1, ochraniający korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpach może być rumosz skalny, otoczaki
bądź kamienie,
– przy obniżeniu terenu ponad 1m, wokół drzewa można wykonać ściankę oporową o kształcie okrągłym
lub prostokątnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z otworami (patrz rys.2b).
– przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,4m, a niekiedy większym, można wymodelować nieckę o łagodnym
pochyleniu wokół drzewa pod warunkiem, że warunki miejscowe na to pozwolą, obsypując drzewo lekką
ziemią (patrz rys. 3),
– przy podwyższeniu terenu o około 0,2m pnie drzew można obsypać ziemią ponad pierwotny poziom
terenu,
– przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,5m pnie drzew można obsypać ziemią, lecz z wykonaniem
specjalnych napowietrzających warstw żwirowych i urządzeń (patrz rys. 4), które można wykonać
stosując się do zaleceń,
– przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5m wykonuje się mury lub studzienki zabezpieczające pień przed
zasypaniem z urządzeniami napowietrzającymi (patrz rys. 5).
Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom
pielęgnacyjnym.
Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
– zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
– wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się korzeń
zdrowy (żywy),
– zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym,
– posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie,
– zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą
bardziej zasobną,
b) przy uszkodzeniu gałęzi:
– wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo,
– zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi:
•
średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym,
•
o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z
których będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷
2 cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz
pierścienia – środkiem impregnującym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
– wygładzić i uformować powierzchnię rany,
– uformować krawędź rany (ubytku),
– zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez zasmarowanie
w całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.
RYSUNKI
Rys. 1. Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy korzeniowej drzew

a) przekrój ogólny, b) szczegół wykopu, c) wstępna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed
właściwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obniżeniu terenu, po wykonaniu wykopów
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

a) pozostawiony ścięty stożek z gruntu, ochraniający korzenie drzewa
b) ścianka podporowa z kamienia wokół drzewa pozostawionego na skarpie
c) ścianka oporowa dostosowana do odpoczynku podróżnych przez wykonanie ławki na jej górnej powierzchni
Rys. 3. Niecka o łagodnym pochyleniu, dostosowująca drzewo do otaczającego terenu podwyższonego o 0,2 ÷
0,4 m

Rys. 4. Pień drzewa obsypany na wysokość 0,2 ÷ 0,5 m ze specjalnymi napowietrzającymi warstwami
żwirowymi

Rys. 5. Studzienka zabezpieczająca pień drzewa przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5m

Objaśnienia:
A – szyb napowietrzający z ażurowym
przykryciem,
B – nowy poziom terenu,
C – żwir,
D – perforowane rurki drenarskie,
E – krąg betonowy,
F – dawny poziom terenu,
G – metalowa krata, H – ławka

Rys. 6. Przykład ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryłą korzeniową na placu składowym

(Oprócz wygrodzenia drzewa
płotem z desek lub żerdzi
pokazano z lewej sposób
składowania materiału, a z
prawej lokalizację baraku
budowy)

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż
 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 m i
-3cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10cm, a
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również
za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z
dokumentacją projektową.
Badania do odbioru korpusu ziemnego
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.
1
2
3
4
5

Badana cecha
Pomiar szerokości korpusu
ziemnego
Pomiar szerokości dna rowów
Pomiar rzędnych powierzchni
korpusu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości powierzchni

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o
R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

6
7
8

korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar
spadku
podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna punktach wątpliwych
rowu
Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m 2 warstwy

Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10cm.
Rzędne korony korpusu ziemnego. Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych
projektowanych o więcej niż -3cm lub +1cm.
Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm.
Spadek podłużny korony korpusu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3cm lub
+1cm.
Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym w
dokumentacji projektowej. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na
jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót 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.
Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać 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 robót 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, na przykład na

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inżyniera.
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, określonych w tablicy 1.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (I s)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
korpusu

Innych dróg
Ruch ciężki
Ruch mniejszy
i bardzo ciężki
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

1,00

1,00

1,00

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%.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót 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.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania w czasie robót
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp.

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

4

Spadki poprzeczne

5

Rzędne wysokościowe

6
7

10 razy na 1 km

*)

Ukształtowanie osi w planie
Zagęszczenie, wilgotność
gruntu podłoża

10 razy na 1 km

*)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych
Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm
i -5cm.
Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5%.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1cm, -2cm.
Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3cm dla autostrad i
dróg ekspresowych lub więcej niż  5cm dla pozostałych dróg.
Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN64/8931-02 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%.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być naprawione
przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
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,
– profilowanie dna koryta lub podłoża,
– zagęszczenie,
– utrzymanie koryta lub podłoża,
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

D.05.03.01. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostek brukowych i płyt betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej1:4 grubości
3cm, jako nawierzchni chodników gr. 8 cm oraz z tak zwanej ekoraster w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją
Projektową.
Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, 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 niż 1,0 m.
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Betonowa kostka brukowa i płyty betonowe
Wygląd zewnętrzny
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych szlachetnych nie powinna wykazywać wad takich jak
rysy lub odpryski.
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni należy użyć kostek koloru:
•
kostka szlachetna w kolorze pastelowym, beżowym z przejściami tonalnymi gr. 8 cm,
•
kostka szlachetna w kolorze kasztanowym, brązowym z przejściami tonalnymi gr. 8 cm
•
płyty betonowe szlachetne w kolorze białym i czarnym lub zbliżonym, z powierzchnią gładka do
ułożenia szachownicy gr. 8 cm
•
kostka betonowa na parking – kolor dostosowany do nawierzchni istniejacej.
Kostka szlachetna w Kostka betonowa szlachetna. Formaty kostek: wykonana w trzech formatach (pokazano
na rysunku). O dużych gabarytach. Układana we wzór. Dodatkowo w miejscach
zaznaczonych na rysunku układana pasami kolorystycznymi.
Płyty bez fazowania. Wykończenie powierzchni gładkie, odporne na plamy, odporne na warunki
atmosferyczne. W razie zaleceń producenta impregnowana.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
•
na długości i szerokości ± 2 mm,
•
na grubości ± 3 mm,
•
różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3mm
Ekoraster

Ekoraster (nazywana tez ekokratą) służąca do utwardzania terenu zielonego, wypełniona ziemią urodzajną,
obsiana trawą, układana na stabilnym utwardzonym podłożu. Płyta grubości 4 cm, odporna na UV i
mrozoodporna, wykonana z tworzywa sztucznego. Najczęściej o wymiarze 50 x 50 (lub zbliżonym), wyposażona
w elementy do łączenia ze sobą kratek. Przeznaczona do ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego.

PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU NALEZY PRZEDSTAWIĆ KOSTKI DO AKCEPTACJI PROJEKTANT
AI INSPEKTORA NADZORU.
Odporność na warunki atmosferyczne
Nasiąkliwość – klasa 2 – wartość średnia ≤6%.
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 – wartość średnia ≤1.
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥3,6 MPa. Wymaganie należy
potwierdzić na próbce składającej się z min. 16 kostek. żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy
niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.
Odporność na ścieranie
Wymaganie odporności na ścieranie – klasa 4 – wymaganie wg met. bad. wg zał. G ≤ 20mm; met. Bad.. wg

zał. H ≤ 18000 mm3/5000 mm2 .
Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obróbce mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN
13242:2004, o wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu ≥ 3,
- cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002
- woda - bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną.
Należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotnej.
b) do wypełniania spoin w nawierzchni dróg manewrowych oraz wysepek
- piasek j.w.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-69/6731-08.
c) na podsypkę z miału kamiennego – wg ST D-04.02.01.
Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3.
Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia;
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie
od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Kruszywa moŜna
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach
układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask,
przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw,
oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we
wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Podłoże i koryto
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa zgodna z
Dokumentacją Projektową.
Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z kształtek betonowych należy stosować, krawężniki uliczne betonowe

zgodne z Dokumentacją Projektową.
Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka powinna być zagęszczona i
wyprofilowana. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym
zagęszczarkami wibracyjnymi. Dopuszcza się układanie podsypki o większej grubości, bez zagęszczania ale
wyprofilowanej, która po ułożeniu kostek i ich dogęszczeniu osiągnie projektowaną grubość.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio
zwilżonej podbudowie. Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem
wodą.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób,
aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Kostkę należy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to
niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kostek.
Do zagęszczania nawierzchni z kostek betonowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową
i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.4 niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostek betonowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
–
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których
zakres jest określony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. 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-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można

stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka,
PNB- 11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
Zakres robót objętych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego.
Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
– obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
– cement wg PN-B-19701,
– piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Wymiary obrzeży, cm
b
h

1
100

8

30

r
3

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, m
Gatunek 1

l

8

b, h

3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm

2

Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne)
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max
długość, mm, max
głębokość, mm, max

niedopuszczalne

2
20
6

Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niż szerokość
obrzeża.
Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych
dla odpowiednich materiałów.
OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– wykonane koryto,
– wykonana podsypka.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– dostarczenie materiałów,
– wykonanie koryta,
– rozścielenie i ubicie podsypki,
– ustawienie obrzeża,
– wypełnienie spoin,
– obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

CPV - 45112711 – Roboty w zakresie kształtowania parków
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
●
zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim
●
sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim
●
usunięcie drzew z karczowaniem pni , usunięcie krzewów, karczowanie pni.
●
cięciem pielęgnacyjnym drzew starszych
●
rozdrobnieniem i wywiezieniem gałęzi i karpiny
●
usunięciem pozostałości po wycince
●
zabezpieczeniem drzew i krzewów zagrożonych uszkodzeniem w czasie trwania budowy
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.3.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów i bylin.
1.3.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami
rośliny.
2. MATERIAŁY
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
2.2. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i
wskaźników jakości kompostu. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory
zmieszanej 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.
2.3. Materiał roślinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa i krzewy (wys. pnia drzew: 2 – 2,5 m, obwód ok. 19 cm; krzewy starsze: poj. C2, C3).
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki
drzew i krzewów 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, np. drzew i krzewów iglastych, 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 drzewa 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 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 pąka szczytowego przewodnika,
–
dwupędowe korony drzew formy piennej,
–
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
–
złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.5. 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.
2.6 Usuwanie drzew
Materiały/grunty/ do zasypania dołów po karczowaniu zgodnie z wymogami PN –S-02205
2.7 Zabezpieczenie drzew
Do zabezpieczenia drzew należy stosować następujące materiały:
· deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
· gwoździe budowlane okrągłe, gołe
· rury drenarskie o średnicy 8- 10 cm
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- piły mechaniczne rębarki ,
- rozdrabniacze gałęzi ,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania,
− spycharki,
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu i środków transportowych , który nie
powoduje ujemnego wpływu na jakość wykonywanej pracy.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania powyższego zadania winien być w
dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy . Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania .

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane
bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami
transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe,
należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.
4.2. Transport roślin
Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i
zacienionych. W przypadku nie wysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać
wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). Rośliny należy
przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy
przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W
okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.
4.3. Transport karpiny, pni, konarów, gałęzi.
Pnie, karpin, gałęzie oraz zrąbki mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu zgodnym z
przepisami BHP. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy ładunki przed możliwością
przesuwania się.
Nie przewiduje się pozyskania materiału o wartości użytkowej. Materiał z wycinki drzew jest własnością
Zamawiającego.
Miejsce składowania ściętych drzew, karpiny i gałęzi musi by zaakceptowanie przez Inżyniera/Kierownika
Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Trawniki
5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
trawnikami są następujące:
–
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
–
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do
gazonów lub krawężników o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i nawozy
mineralne,
–
teren powinien być wyrównany i splantowany,
–
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrównana,
–
przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub
zagrabić,
–
siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
–
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
–
na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
–
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
–
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,
–
mieszanka nasion traw dla trawników dywanowych
5.1.2. Pielęgnacja trawników Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest 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 przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
–
ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę
października),
–
koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej
trawy,
–
chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
–
wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
–
od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

–

ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
–
pora sadzenia - jesień lub wiosna,
–
miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
–
dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemią urodzajną,
–
roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
–
korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
–
przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 drewniane paliki z
poprzeczkami,
–
korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
–
drzewa formy piennej należy przywiązać do palików tuż pod koroną,
–
wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, tj. ok.
2,2 m
5.2.2. Mulczowanie terenu pod drzewami i krzewami
Ręczne rozrzucenie kompostu z kory drzewnej warstwą grubości 5 cm.
5.2.3. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
–
podlewaniu,
–
odchwaszczaniu,
–
nawożeniu,
–
usuwaniu odrostów korzeniowych,
–
poprawianiu misek,
–
okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,
–
rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
– wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
–
wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
–
przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),
5.3 Wycinka drzew
5.3.1 Zasady oczyszczenia terenu z drzew i krzewów
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i karczowanie drzew i krzewów,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce i zasypanie dołów po karczowaniu.
Nie przewiduje się możliwości spalenia pozostałości po wycince na miejscu budowy. Teren powinien być
dokładnie oczyszczony z pozostałości po wycince wraz z usunięciem korzeni.
Decyzja na usunięcie drzew i krzewów powinna by uzyskana przez posiadacza terenu. (zgodnie z
decyzją Konserwatora Zabytków).
Roślinność istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie robót, nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona na czas wykonania robót. Jeśli roślinność nie przeznaczona do wycinki zostanie
uszkodzona przez Wykonawcę w trakcie robót, powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób
zaakceptowany przez odpowiednie władze.
Wycinka drzew powinna by wykonana w okresie bezlistnym.
5.3 .2 Usunięcie drzew i krzewów
Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane a karpy usunięte. Doły po wykarczowanych pniach należy
wypełnić gruntem.
5.3.3 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z zapisami ST lub
wskazówkami Inżyniera/Kierownika Budowy. Należy przerobić gałęzie na korę drzewną za pomoc
specjalistycznego sprzętu, sposób wykonania powinien odpowiada zaleceniom producenta sprzętu.
Nieużyteczne pozostałości po wycince powinny być usunięte z terenu budowy.
5.3.4 Cięcia pielęgnacyjne drzew starszych
Należy przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne i redukcje koron drzew zgodnie ze wskazaniami Inwentaryzacji
Zieleni będącej integralną częścią Dokumentacji Projektowej. Cięcia należy zlecić firmie Wyspecjalizowanej w
tego typu pracach. Cięcia pielęgnacyjne mają na celu poprawę kondycji zdrowotnej drzewa i usunięcie suszu.
Redukcję koron wykonuje się w celu zmniejszenia masy korony, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowania terenu. Rany po cięciach należy zabezpieczyć przez zasmarowanie preparatami o
właściwościach grzybobójczych. Pozostałości po cięciach należy usunąć. Cięcia wykonać w drugiej połowie

roku (z zachowaniem okresów lęgowych ptactwa) lub w stanie bezlistnym. Cięcia pielęgnacyjne drzew należy
wykonać w sposób fachowy, nie usuwając jednorazowo: przy cięciach pielęgnacyjnych więcej ni 20% żywej
masy korony drzew i przy redukcji korony nie więcej ni 30% żywej masy korony drzew, chyba że względy
bezpieczeństwa wymagają zwiększenia zakresu cięć. Ciecia nie mogą jednak spowodować zniszczenia korony
drzewa.
5.3.5 Warunki wykonywania prac w sąsiedztwie drzew istniejących
W czasie wykonywania prac budowlanych w zasięgu koron drzew następuje pogorszenie warunków bytowych
drzew co w konsekwencji może prowadzić do zahamowania wzrostu lub obumierania. W związku z tym
należy zachować szczególną ostrożność. Prace w promieniu równym promieniowi korony drzewa + 1 m
powinny by wykonane z zachowaniem następujących zasad:
· wszelkie wykopy należy wykonywać ręcznie
· nie przecinać korzeni głównych, dopuszczalne jest przecinanie korzeni o średnicy poniżej 2 cm, uszkodzone
korzenie należy przyciąć prostopadle do długości i zabezpieczyć preparatem grzybobójczym np. Funaben – 3
lub Dendromal.
· odkryte korzenie drzew muszą być natychmiast zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków
atmosferycznych tak by nie dopuścić do ich przesuszenia lub przemarznięcia
· w zasięgu korony drzewa nie wolno parkować sprzętu, składować materiałów budowlanych i ziemi.
5.3.6. Zabezpieczenie pni drzew na czas budowy
Pnie drzew należy zabezpieczyć na czas budowy przez owinięcie pnia rurą drenarską o średnicy 8-10 cm i
zamocowanie do niej desek w sposób gwarantujący stabilność konstrukcji. Niedopuszczalne jest przybijanie
desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych. W przypadku braku możliwości
zabezpieczenia w powyższy sposób ( np. uniemożliwiają to nabiegi korzeniowe) należy zastosować
zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa płotem, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pnia.
5.4. Warunki prowadzenia prac ziemnych
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres wykonywania robót ziemnych:
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną po zakończeniu robót ziemnych, a są narażone na
uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności:
w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew,
wykonania robót tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz
od obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody
Inspektora Nadzoru.
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie
4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:
wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,
składowania materiałów budowlanych,
trwałych zmian poziomu gruntu naruszających strefę korzeniową drzew lub powodujących
podwyższenie terenu wokół pnia drzew.
Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy.
Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, a
szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące od
października do kwietnia.
Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane
wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w
formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon
takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.
Zabezpieczenie drzewa na okres wykonywania robót ziemnych powinno obejmować:
owinięcie pnia matami słomianymi, następnie oszalowanie ich deskami do wysokości
pierwszych gałęzi. Dolna cześć każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko
wkopana w grunt lub obsypana ziemia. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub
taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm,
przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi,
podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo dziennie przez cały okres
trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru.
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:
–
rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,
–
usuniecie materiałów zabezpieczających,
–
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.
5.4. 1.Wytyczne pielęgnacyjne, które winny być wykonane w okresie gwarancyjnym i po zakończeniu
prowadzonej inwestycji.
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
●wielkości dołków pod drzewka i krzewy,

●zaprawienia dołków 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] i PN-R-67023 [3],
●opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
●prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
●odpowiednich terminów sadzenia,
●wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
●wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
●zasilania nawozami mineralnymi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
•
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
•
określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
•
pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
•
wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
•
ilości rozrzuconego kompostu,
•
prawidłowego uwałowania terenu,
•
zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
•
gęstości zasiewu nasion,
•
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
•
okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
•
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
– prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
– obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
•
wielkości dołków pod drzewka i krzewy,
•
zaprawienia dołków 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] i PN-R-67023 [3],
•
opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
•
prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
•
odpowiednich terminów sadzenia,
•
wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
•
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
•
zasilania nawozami mineralnymi.
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 z dokumentacją projektową,
●wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli
odbiór jest na jesieni,
●prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
●jakości posadzonego materiału.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
●m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników wieloletnich,
●szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
●roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie nawozów mineralnych,
●zakładanie trawników,
●pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:
●przygotowanie podłoża (wymiana gleby),
●dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,
●zasadzenie materiału roślinnego,
●pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
●roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
●dostarczenie materiału roślinnego,
●pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
PN-R-67023
2.
BN-73/0522-01
3.
BN-76/9125-01

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
Kompost
Rośliny kwietnikowe wieloletnie.

CPV – 45.23.32.93 – Instalowanie mebli ulicznych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z posadowieniem elementów małej architektury, instalowaniem mebli ulicznych.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z posadowieniem
elementów małej architektury: ławek parkowych, stojaków rowerowych i koszy na śmieci i innych.
2. MATERIAŁY
2.1. Ławki z oparciem , bez oparcia, z częściowym oparciem
Ławki modułowe bez oparć, poza miejscami gdzie zaznaczono oparcia. Szerokość siedziska 45 cm.
Wykonane z podłużnych desek. Wykonane z drewna liściastego, impregnowanego ciśnieniowo i malowanego
trzykrotnie lakierobejcą. Wykończenie odporne na warunki atmosferyczne. Podparte co min. 150 cm za pomocą
nóg wykonanych ze stali (zamknięta rama) malowanych proszkowo.
Ławki kotwione do gruntu i osadzone w fundamencie.

Stelaż stalowy o nowoczesnym wyglądzie, ze stali 1.0037 (S235JR) w kolorze RAL 7024. Elementy stalowe
1.0037 (S235JR) ocynkowane ogniowo, następnie malowane proszkowo w sposób odporny na działanie
szkodliwych warunków zewnętrznych. Olistwowanie z drewna liściastego, impregnowanego zanurzeniowo, a
następnie lakierowanego dwukrotnie, odporne na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych. Montaż
przy pomocy kołków rozporowych – systemowy lub kotwione bezpośrednio w fundamencie, zabezpieczony
przez aktami wandalizmu – wyrwaniem z gruntu.

Ławki występują w wersjach:
Szczegółowy wygląd i wymiary zgodnie z projektem.
2.2. Leżaki rekreacyjne
Wykonane z podłużnych desek. Wykonane z drewna liściastego, impregnowanego ciśnieniowo i malowanego
trzykrotnie lakierobejcą. Wykończenie odporne na warunki atmosferyczne. Podparte za pomocą nóg
wykonanych ze stali (zamknięta rama) malowanych proszkowo. Leżaki kotwione do gruntu i osadzone w
fundamencie. Długość ok. 180 cm – 200 m. Szerokość min. 60 cm.

Stelaż stalowy o nowoczesnym wyglądzie, ze stali 1.0037 (S235JR) w kolorze RAL 7024. Elementy stalowe
1.0037 (S235JR) ocynkowane ogniowo, następnie malowane proszkowo w sposób odporny na działanie
szkodliwych warunków zewnętrznych. Olistwowanie z drewna liściastego, impregnowanego zanurzeniowo, a
następnie lakierowanego dwukrotnie, odporne na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych. Montaż
przy pomocy kołków rozporowych – systemowy lub kotwione bezpośrednio w fundamencie, zabezpieczony
przez aktami wandalizmu – wyrwaniem z gruntu.
2.3 Stojak rowerowy
Stojak rowerowy na 10 rowerów.
Wykonany z wygiętej rury stalowej fi 60 mm, o nowoczesnym wyglądzie, ze stali 1.0037 (S235JR) w kolorze
RAL 7024. Elementy stalowe 1.0037 (S235JR) ocynkowane ogniowo, następnie malowane proszkowo w
sposób odporny na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych.
2.4 Kosze na śmieci
Kosz z daszkiem, konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, wypełnienie z blachy stalowej perforowanej,
zabezpieczonej poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe podobnie jak pozostałe elementy małej
architektury. Kosz malowany proszkowo w kolorze RAL 7024. Rodzaj mocowania – do zakotwienia w podłożu.
Wskazane zaopatrzenie dodatkowe kosza w popielniczkę.
2.5 Stół do tenisa stołowego do gry na zewnątrz
Stół wykonany z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Kompletny. Powierzchnia
stołu dostosowana do gry w tenisa stołowego z zaznaczonymi liniami gry o wymiarach ustandaryzowanych.
2.6 Brama wejściowa
Element ogrodzenia po zdemontowaniu bramy istniejącej. Brama dwuskrzydłowa o szerokości pojedynczego
skrzydła 1 metr, z bocznym uzupełnieniem. Wykonana z kształtowników stalowych. Wysokością i
wypełnieniem przęseł dostosowana do ogrodzenia istniejącego. Jedno skrzydło furtki blokowane, drugie
czynne. Zamykane na zamek. Wykończenie elementów stalowych jak elementów malej architektury:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo, następnie malowane proszkowo w sposób odporny na działanie
szkodliwych warunków zewnętrznych. Słupki zabetonowane w fundamentach.
Wszystkie elementy małej architektury kotwione do systemowych fundamentów prefabrykowanych
osadzonych w gruncie pod nawierzchnią z kostki betonowej lub wylewanych na miejscu.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do posadowienia elementów małej architektury. Do wykonania robot związanych z
posadowieniem elementów małej architektury należy zastosować drobny sprzęt jak do robót budowlanych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport elementów małej architektury
Elementy małej architektury należy przewozić transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Posadowienie elementów małej architektury Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami
montażu urządzeń, opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.
5.1.1. Zamontowanie ławek parkowych: Wykonanie dwóch stóp fundamentowych dla każdej ławki, o
wymiarach ok. 80x20x30 cm, beton B15 lub zastosowanie fundamentu prefabrykowanego.
5.1.2. Zamontowanie koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych: Wykonanie stopy fundamentowej o
wymiarach 30x30x40cm, beton B15; osadzenie, na głębokość 30-40 cm, słupka kosza w stopie
fundamentowej.
5.1.3 Zamontowanie fotela obrotowego – poprzez osadzenie w fundamencie głowicy na głębokość 60 cm w
betonie B20 o wymiarach 40x40x40 cm lub do fundamentu prefarykowanego dostarczonego przez
producenta/zgodnie z wytycznymi producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Kontrola robót przy mocowaniu elementów małej architektury
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót związanych z wykonaniem fundamentów i
umocowaniu do nich elementów małej architektury. Kontrola robót w trakcie mocowania konstrukcji
nośnych polega na sprawdzeniu:
●

wielkości fundamentu,

●

przygotowania (dostawy) betonu,

●

poziomego zamocowania ławek i pionowego zamocowania słupów urządzeń zabawowych i koszy na
śmieci

●

ogólnej wizualnej ocenie pracy.

Kontrola robót przy odbiorze polega na:
●

ogólnej wizualnej ocenie pracy,

●

poziomego zamocowania ławek i pionowego zamocowania słupów konstrukcyjnych urządzeń
zabawowych i koszy na śmieci
●

7.

sprawdzeniu walorów użytkowych ławek (próba korzystania z nich).

OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową robót związanych z posadowieniem elementów małej
architektury jest: dla urządzeń zabawowych oraz ławek parkowych i koszy na śmieci – szt. (sztuka).
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów przed wylaniem betonu.
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu – wykonanie fundamentów pod słupy
konstrukcyjne urządzeń zabawowych, ławki i kosze na śmieci.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje: - wykopanie dołów pod fundamenty - wylanie fundamentów zamontowanie elementów małej architektury - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

