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DB.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Informacje ogólne 

Specyfikacja Techniczna DB.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru Robót dla zadań:  
„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Trześń”, 

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                     
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Książnice”, 
„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                         
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Chorzelów”, 
„Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na 
budowie Parku wiejski wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wyposażony w urządzenia rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy ją stosować 
w zlecaniu i realizacji Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.3.1. Wymagania ogólne 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.3.2. Zgodność z wymaganiami 

Specyfikacje Techniczne zgodne są z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z późn. zm.). 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania robót          

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami          

i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Robót. 

1.4.4. Rejestr Obmiaru - 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 Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową             
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.6. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych            

z prowadzeniem budowy. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów głównych trasy oraz 

reperów, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru Robót oraz Dokumentację Projektową i komplet 

Specyfikacji Technicznych.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym 

w Warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

Przedmiar Robót stanowiący część Dokumentacji Przetargowej nie jest wiążący co do zakresu oraz ilości 

Robót, stanowi jedynie dokument pomocniczy służący wycenie Robót. Wykonawca sporządzając wycenę 
Robót ma obowiązek opierać się na Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej oraz 

przeprowadzonej wizji Terenu Budowy.  

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikację Techniczną. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności miejsca robót w dzień i w nocy nieodzownych                         

ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że zawiera się                     
w kwocie Wynagrodzenia Umownego. 

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 oraz wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,                    

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach a także w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego ponosi Zamawiający. 

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 zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów   

i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

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. 
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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 kwocie Wynagrodzenia Umownego. 

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 wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby wykonywane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. 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. 

1.5.13. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie instytucje i postępować 
zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Zamawiający może dokonać wydłużenie czasu wykonania robót i/lub zwiększenia 

kwoty Wynagrodzenia Umownego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały                  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą raporty                  

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

materiałów. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                   

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  

z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane                

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót. 

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 Zamawiający 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 nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru            

o swoim zamiarze wyboru materiału co najmniej dwa tygodnie przed jego użyciem, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany                      

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie miał niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 

Technicznych lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków poprawnego 

wykonania robót, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 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, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami 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 pojazdów i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 

Projektowej na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 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 

Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej,           

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji oraz w badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 

Technicznych, normach i wytycznych. Kierownik Projektu powinien mieć dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań Materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał 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. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za 

niewiarygodne, to może żądać powtórzenia tych badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania 

Specyfikacji Technicznej to koszty tych badań ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi 

Wykonawca. 

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi                

w Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 
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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  

- 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, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

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 stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.5.2. Rejestr Obmiaru 

Rejestr Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiaru. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły z odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę 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 Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój poprzeczny. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuż osi bądź też krawędzi elementu oraz 

jego szerokości. W przypadkach powierzchni nieregularnych należy je podzielić na mniejsze powierzchnie 

regularne, obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary przeprowadzone zostaną przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 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. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu,  

- 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 Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                           

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy Robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

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 Specyfikacją Techniczną. 
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, Robót uzupełniających lub Robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robót. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną   
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
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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: 

- szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy oraz ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiORB, 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  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 jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy oraz                

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest ostateczna    

i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją przedmiarową. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DB.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w DB.00 obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót i powinien 

być uwzględniony w Wynagrodzeniu Umownym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy               

i ochrony zdrowia (Dz. 108, poz. 953 wraz z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z późn. zm.). 
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D.01. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu dla zadań:  

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Trześń”, 

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                     
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Książnice”, 
„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                         
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Chorzelów”, 
„Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na 
budowie Parku wiejski wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wyposażony w urządzenia rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu oraz realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych ze zdjęciem 

warstwy humusu w ramach robót przygotowawczych. 

Przewiduje się zdjęcie humusu o grubości min 10cm z powierzchni porośniętych trawą. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w STWiORB DB.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 

DB.00. "Wymagania Ogólne" pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dot. sprzętu podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2.  Rodzaje sprzętu 

Do wykonania Robót związanych ze zdjęciem humusu należy wykorzystać: spycharkę, koparkę i drobny 

sprzęt ręczny – łopaty, szpadle i inne. 

Zastosowanie innego sprzętu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne zasady dot. transportu podano w ST DB.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2.  Rodzaje transportu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek lub przewozić transportem samochodowym. 

Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dot. sprzętu podano w STWiORB DB.00.. "Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie humusu. 

5.3. Zakres wykonywanych Robót 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zakładaniu trawników 

lub do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Humus z dużych powierzchni należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W pozostałych 

przypadkach zastosować ręczne wykonanie robót. Warstwę humusu należy zdjąć z wszystkich powierzchni 

określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Zdjęty humus należy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 

dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez 

pojazdy. Przewiduje się odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Zdjęty humus należy wykorzystać przy 

przywracaniu terenu robót do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady dot. kontroli jakości Robót podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne” pkt. 6.  

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa 

robót ziemnych. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m
3

) zdjętej warstwy humusu o określonej w Dokumentacji 

Projektowej grubości. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.2.  Rodzaje odbiorów Robót 

Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu według zasad 

podanych w STWiORB DB.00. „Wymagania Ogólne”. 

9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące warunków płatności 

Ogólne zasady dot. warunków płatności podano w STWiORB DBM.00. "Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2.  Cena jednostkowa 

Cena 1m
3
 wykonania robót obejmuje zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na 

odkład. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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D.02. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 

z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża dla zadań:  
„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Trześń”, 

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                     
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Książnice”, 
„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                         
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Chorzelów”, 
„Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na 
budowie Parku wiejski wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wyposażony w urządzenia rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z korytowaniem, 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża do ułożenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni 

według Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi                 

w STWiORB DB.00. ”Wymagania ogólne”. Pkt 1.4 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                    

w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

Nie występują. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2.  Rodzaje sprzętu 

Do wykonywania Robót należy stosować: 

− spycharki uniwersalne, 

− płyty wibracyjne, 

− sprzęt ręczny. 

W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie może spowodować 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2.  Zasady transportu 

Do transportu gruntu należy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu może odbywać się 
taczkami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach 

poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek 

skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2.  Warunki przystąpienia do Robót 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 

Robót związanych z wykonaniem warstw podbudów. Wcześniejsze wykonanie tych Robót z wyprzedzeniem 

jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

5.3.  Wykonanie koryta 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
Roboty i do trudności jego odspojenia. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania profilowania powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

Dokumentacji Projektowej i STWiORB tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Po wyprofilowanym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 

z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy. 

5.4.  Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.  

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to 

przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy wstępnie dogęścić 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do profilowania podłoża można stosować spycharki.  

5.5.  Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub 

ubijanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczanie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z 

PN-88/B-04481(metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia Is powinna wynosić 0,95. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20% jej wartości. 
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Alternatywnie kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. Wartość wtórnego modułu 

odkształcenia winna być większa niż minimalna założona w obliczeniach konstrukcji nawierzchni i podana 

w dokumentacji projektowej (wartość zmienna w zależności od odcinka drogi i położenia zagęszczanej 

warstwy w konstrukcji nawierzchni), a stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. 

5.6.  Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże 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 przystępuje natychmiast do układania warstw podbudów, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 

układania kolejnej warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża 

Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 

nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości Robót 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB DB.00. “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków 

transportu oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót. 

6.3.  Kontrola w czasie wykonywania Robót 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach na każdej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2. Zagęszczenie należy kontrolować na 

podstawie normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 

uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek 

wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2, a sama wartość wtórnego 

modułu odkształcenia zgodna z założeniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku 

uzyskania gorszych warunków niż założono, Wykonawca w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem 

Nadzoru wprowadzi konieczne zmiany. 

Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. 

6.4.  Badania i pomiary podłoża 

6.4.1. Zagęszczenie podłoża 

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników 

badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na 

podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 

Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podłoże należy spulchnić i roboty powtórzyć 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.4.2. Cechy geometryczne 

a) Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20m w kierunku podłużnym. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2 metrową łatą co najmniej raz na 50m. Nierówności nie 

mogą przekraczać 2cm. 

b) Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz na 50m            

i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podłoża 

powinny być zgodne z projektem z tolerancją ±0,5%. 

c) Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 50m na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm. 

d) usytuowanie krawędzi nie rzadziej niż co 20m, dopuszczalne tolerancje +1cm i -2cm. 

e) Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 50m. Szerokość nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż ±2cm. 

6.4.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych                   

w p. 6.4.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie               

i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m
2
]. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest dokonywany na zasadach 

odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu określonych w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” 

p. 8. 

Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami. 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dot. podstawy płatności podano w STWiORB DB.00.. „Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanego profilowania i zagęszczenia istniejącej podbudowy należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót na podstawie pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- profilowanie oraz wyrównanie istniejącej podbudowy, 

- zagęszczanie do wymaganych wskaźników zagęszczenia, 

- utrzymanie podbudowy w trakcie prac, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej STWiORB. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Informacje ogólne 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych                     

z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadań:  
„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Trześń”, 

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                     
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Książnice”, 
„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                         
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Chorzelów”, 
„Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na 
budowie Parku wiejski wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wyposażony w urządzenia rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice". 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu 

i realizacji Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót związanych 

z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni 

ścieżek żwirowych  zgodnie  z Dokumentacją projektową.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa 

o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w Specyfikacji DB.00. „Wymagania ogólne” 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DB.00. 

„Wymagania ogólne” p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dot. materiałów podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych 

i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny 

i zanieczyszczeń obcych. 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa kruszywa przeznaczonego do podbudowy pomocniczej (warstwa mrozochronna) powinna leżeć 
pomiędzy krzywymi granicznymi 1-2 podanymi na rysunku 1. 



STWiORB D.03.  

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy 

wykonywanych metodą stabilizacji mechanicznej 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej 

uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 

warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075mm nie powinny 

stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5mm. 

2.2.2.  Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości kruszywa 

Lp. Właściwości Wymagania 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 2 – 10 % 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5% 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 35% 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż 1% 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 30 - 70 % 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles: 

a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytków masy po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

 

35% 

 

30% 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3% 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż 5% 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż 1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż  80 MPa 

 

2.3. Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodociągowej 

wymagań nie określa się. 

2.4. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru. 
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Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie 

z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 

Inspektora Nadzoru, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne 

wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech 

materiałowych z wymaganiami. 

Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora 

Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji DB.00. "Wymagania ogólne" p.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania ulepszonego podłoża i podbudowy 

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę 

(mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej), 

- równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa 

- walce ogumione i stalowe wibracyjne  lub statyczne do zagęszczania, zaś do miejsc trudno dostępnych 

zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne" p.4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w Specyfikacji DB.00. "Wymagania ogólne" p.5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa istniejącej 

konstrukcji po profilowaniu i dogęszczeniu do wartości zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych 

przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 

przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Podbudowa powinny być wytyczone w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej Specyfikacji. 
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Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane 

i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno być większe niż co 10m. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 

może przekraczać 30 cm po zagęszczeniu. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się   
z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona                      

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, 

w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem 

o odpowiednich właściwościach. 

5.5. Zagęszczanie podbudowy 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 

wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy 

przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 

zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 

powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia ulepszonego podłoża                                  

i podbudowy nie mniejszego od 1,0 według próby Proctora. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 

PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 

i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 2% jej wartości, 

mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 2% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia IS podbudowy wg BN 77/8931-12 lub określony z badań przeprowadzonych płytą 
dynamiczną powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 

10. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch 

budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 

śniegu i mróz. 

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 

wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji DB.00. „Wymagania ogólne” p.6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 



STWiORB D.03.  

 

6.3. Badania w czasie Robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przypadająca na 

jedno badanie 

(m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 100 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na 1000 m
2
 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.2. 
dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inspektora Nadzoru. 

6.3.2. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20% jej wartości. Wilgotność należy określić 
według PN-B-06714-17. 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia IS. 

Wskaźnik zagęszczenia ulepszonego podłoża i podbudowy należy sprawdzać zgodnie z pkt.5.5. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych, wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych                             

i Mostowych –GDDP 1998 (część 2 załącznik) i PN-S-02205:1998, i nie rzadziej niż raz na 500 m2. 

Zagęszczenie ulepszonego podłoża i podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 

gdy wskaźnik odkształcenia IO jako stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia 

E1, jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

2,2
1

2
≤

E

E
 

6.3.4. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 3. 
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Tablica 3. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Grubość warstwy 

Podczas budowy: 

-w 3 punktach na każdej dziennej działce roboczej lecz nie 

rzadziej niż 1 na 100 m
2
 

Przed odbiorem: 

- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m
2
 

2 
Nośność i zagęszczenie wg 

obciążeń płytowych 
Raz na 500 m

2
 

3 Szerokość co 50m 

4 Równość podłużna Łatą 4-metrową co 20 m  

5 Równość poprzeczna Łatą 2-metrową co 20m 

6 Spadki poprzeczne*) Łatą 2-metrową co 20m 

7 

8 

Rzędne 

Ukształtowanie osi w planie 
co 50 m 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w 

środku i na końcu każdego łuku poziomego. 

 

6.4.1. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech 

losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 

każde 100m
2
 podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co 

najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać: 

- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%. 

6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych 

Należy wykonać pomiary nośności ulepszonego podłoża i podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń 
płytowych, zgodnie z PN-S-02205, załącznik B. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej niż raz na 100 m

2
. 

Ulepszone podłoże i podbudowa powinny spełniać wymagania dotyczące nośności podane poniżej                    

w tablicy 4 lub określone w Dokumentacji Projektowej.  

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o 

wskaźniku 

wnoś nie 

mniejszym 

niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

IS nie 

mniejszy niż 
  

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 

cm, MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 

Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1, mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30cm, 

jest nie większy od 2,2: 

E2/E1 ≤≤≤≤ 2,2 
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6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy 

6.4.3.1.  Równość warstwy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową zgodnie z normą BN-68/8931-04,                   

z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą                   
z częstotliwością jw. 

Nierówności nie powinny przekraczać: 

−  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

−  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną 

w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 

6.4.3.3.  Rzędne podbudowy 

Rzędne podbudowy należy sprawdzać co 50m. Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi 

nie powinny przekraczać od +1cm do -2cm. 

6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy 

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50m. 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm            

w każdym punkcie na całej długości. 

6.4.3.5.  Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy należy sprawdzić co 50m. Szerokość ulepszonego podłoża i podbudowy nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych 

w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych 

wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawcę na 

właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego. 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w p. 6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Inspektora Nadzoru, z częstotliwością 
podaną w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw powinna być co najmniej równa 

projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie może być większy od 10% (podbudowa 

zasadnicza) lub 15% (podbudowa pomocnicza i ulepszone podłoże). 

Jeżeli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności Inspektora 

Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem grubości. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy 

Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie 

wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, 

wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 
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Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podbudowy należy materiał spulchnić 
i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.5.4. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na własny koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji DB.00. "Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m
2
], wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego                            

o grubościach oraz uziarnieniu określonych w Dokumentacji Projektowej i podanych w p. 1.3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w Specyfikacji Technicznej DB.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej DB.00. "Wymagania 

ogólne" p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra kwadratowego [m
2
] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w rozróżnieniu na 

grubości i uziarnienia obejmuje: 

- prace pomiarowe; 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża; 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą; 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania; 

- rozłożenie mieszanki; 

- zagęszczenie rozłożonej warstwy o określonej grubości; 

- przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w Specyfikacji Technicznej; 

- utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych               

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 

5. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

7. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

8. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
9. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

10. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
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11. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

12. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

15 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
17. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Inne dokumenty 

19. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 

20. Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – GDDP 1998  
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D.04. OBRZEŻA BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem chodnikowych obrzeży betonowych dla zadań:  

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Trześń”, 

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                     
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Książnice”, 
„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                         
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Chorzelów”, 
„Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na 
budowie Parku wiejski wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wyposażony w urządzenia rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

STWiORB obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem chodnikowych 

obrzeży betonowych. 

Zakres Robót obejmuje ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20cm oraz 8x 30cm na ławie z betonu C12/15 z 

zamknięciem spoin zaprawą cementową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe - zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 

podanymi w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dot. materiałów podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2.  Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

STWiORB. 

2.2.2. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu obrzeży na ławach można stosować następujące materiały: 

– obrzeża betonowe, 

– piasek do zapraw, 

– cement do zapraw, 

– wodę, 
– beton do wykonania ławy. 

2.2.3. Obrzeża betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec obrzeży 

Obrzeża betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

– obrzeże może być produkowane: 
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a) z jednego rodzaju betonu, 

b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na 

całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną 
grubość 4 mm), 

– skośne krawędzie obrzeża powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, 

– obrzeże może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 

wymiarów nominalnych); zalecana długość prostego odcinka obrzeża wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

– powierzchnia obrzeża może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 

– płaszczyzny czołowe obrzeży mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 

ryglowanie, 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzeży 

Wymagania techniczne stawiane obrzeżom betonowym określa PN-EN 1340. 

Minimalne cechy techniczne wyrobu budowlanego:  

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 - oznaczenie D 

- reakcja na ogień - klasa A1 

- wytrzymałość na zginanie - oznaczenie T - 5 MPa 

- odporność na ścieranie - oznaczenie I 

- trwałość - przy działaniu normalnych warunków zewnętrznych zachowują zadowalającą  
wytrzymałość w ciągu całego okresu użytkowania pod warunkiem ze są poddawane normalnej konserwacji 

2.2.3.3. Składowanie obrzeży 

Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 

Obrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 

grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długości min. 5cm większej od szerokości krawężnika. 

2.2.4. Materiały do zapraw 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować do zapraw: 

- mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-

11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-88/B-32250. 

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-88/6731-08. 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław betonowych należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Rodzaje sprzętu  

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Sposoby transportu 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, a sposób ułożenia należy 

dostosować do zaleceń producenta. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu 

a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 

warstwy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 

uwzględnieniem w szerokości dna wykopu i ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna pod ławę 
powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ławy 

Ławę pod obrzeże należy wykonać z betonu C 12/15 o wymiarach wynikających z Dokumentacji 

Projektowej. Część oporującą obrzeża należy wykonać po jego ustawieniu. 

5.4. Ustawienie obrzeży 

5.4.1. Podłoże obrzeża  

Obrzeża betonowe ustawiać należy na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie ławy. 

5.4.2. Niweleta obrzeża  

Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą chodnika. 

5.4.3. Tylna ściana obrzeża  

Tylna ściana obrzeża i palisady powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym. Materiał którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. 
5.4.4. Spoiny 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm i winny zostać wypełnione zaprawą cementową. Spoiny 

przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość i grubość. 

6. KONTROLA ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót 

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 

pkcie 2, 

- sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży betonowych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 

wymaganiami PN-EN 1340. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 

wykopu wynosi ± 2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z STWiORB 04.01.01. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a)   zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1cm na każde 100m ławy, 

b) wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
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 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m 

ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2cm na 

każde 100m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 

100m ustawionego obrzeża, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które wynosi 

± 1 cm na każde 100m ustawionego obrzeża, 

c) równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100m 

obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać  1cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót 

Ogólne zasady dot. obmiaru Robót podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową jest 1 metr [m] obrzeża. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt-u 8.2 STWiORB D-M-00. „Wymagania 

ogólne” oraz niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB DB.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za metr wykonanego obrzeża należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót w 

oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa ustawienia 1m obrzeża betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,  

- wykonanie koryta i ławy, 

- ustawienie obrzeży betonowych, 

- wypełnienie spoin zaprawą wraz z jej przygotowaniem, 

- obsypanie ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

5. PN-EN 13242:2004 - Kruszywa dla 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. Żwir i mieszanka, 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-

11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

6. PN-EN 206-1:2003 "Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 
7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania próbek 

10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987 
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B.05. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot STWIORB    

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem urządzeń sportowych dla zadań:  

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Trześń”, 

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                     
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Książnice”, 
„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                         
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Chorzelów”, 
„Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na 
budowie Parku wiejski wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wyposażony w urządzenia rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice". 

1.2.  Zakres stosowania STWIORB  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni ze sztucznej trawy. 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami i są uzupełnieniem 

określeń zawartych w STWiORB DB.00.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                 

w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY  

2.1.   Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. materiałów podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2.   Parametry nawierzchni  

Parametry techniczne nawierzchni: 

- przeznaczenie: boisko wielofunkcyjne, tenis, 

- wysokość min 20mm, 

- włókna monofilowe,  

- materiał włókna 100% polietylen  

- masa włókien min 855g/m2  

- waga min 8750dtex 

- grubość min 120 mikronów 

- gęstość min 42250 splotów/m2  

- liczba włókien min 338.000,00/m2  

- wypełnienie piasek kwarcowy suszony piecowo (frakcja 0,2-0,8mm) w ilości zgodnej z karta techniczną, 

nie mniej niż około  22,5kg/m2  (piasek naturalny – nie z przemiału, krągłość powyżej 75%)  
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2.3.   Podłoże  

Równość podłoża do 5 mm mierzona na 3 metrach długości. 

Przepuszczalność podłoża 6 l/m na minutę. 

Spadki boiska powinny być w granicach 0,5-1,0 % (maksymalna odległość pomiędzy najwyższym i 

najniższym punktem 35 m). 

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. sprzętu podano w STWiORB DB.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlany zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót. Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonania robót.   

4.   TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. transportu podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2.  Transport materiałów   

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi  środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej i czystej 

powierzchni. Mogą być układane jedna na druga, do wysokości 3-4 rolek, a stykać powinny się na całej 

długości, aby uniknąć zagięć i załamań. 

Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 

Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio w miejscach ich 

późniejszej instalacji. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.  

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić podłoże. Wykonać betonowe fundamenty po 

osadzenie słupków do tenisa. Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary 

Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy. Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów 

trawy przed ich rozładowaniem. 

Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez producenta 

nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub 

Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania (Atest PZH). 

5.3. Montaż trawy   

Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi.  
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Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy w tym celu 

posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulacje wysokości ostrza, które pozwoli na unikniecie ciecia 

w tym samym czasie podkładu i włókien (źdzbeł). 

Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze 

zniszczenie włókien. 

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić położenie trawy, która ma 

tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania takiego zjawiska należy korygować 

ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 

Podczas prac związanych z układaniem wykładzin temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić co 

najmniej + 10st. C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 65%. Prace należy prowadzić 

w czasie trwania bezdeszczowej pogody. 

5.4. Klejenie   

Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 

Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, przy zużyciu 400-500 g 

na metrze długości. 

Klej należy rozprowadzać przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca się używania specjalnych maszyn do 

nanoszenia kleju. 

Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. 

Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. 

Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze powyżej 10ºC. W 

przypadku niższych temperatur, klej należy po przygotowaniu przechowywać w ciepłych pomieszczeniach 

magazynowych. 

Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne 

taśmy łączeniowej. 

Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej. 

Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić klejem włókien trawy. Bryty 

trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, kiedy następuje polimeryzacja kleju. 

Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym założeniu i jest to 

minimalna grubość. 

Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-90 minut (sprawdzona 

metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa). 

Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do zasypywania piaskiem 

mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora należy unikać raptownych skrętów kół w miejscach 

klejenia. 

5.5. Linie   

Kolor i rodzaj linii uzgodnić z Inwestorem. 

Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały. 

Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości cięcia). 

W przypadku linii należy zastosować szersza taśmę łączeniową (25 cm). 

Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego szerokość (zdarzają 

się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta przestrzeń, a spowodowane to może być różnicami 

temperatur i różnymi rozciągnięciami położonych brytów trawy). 

5.6. Zasypywanie piaskiem   

Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym. 

Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować w głąb włókien trawy. 
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Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej. Jeśli dana trawa 

wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości 12 kg/m2 to powinna być zasypana dwukrotnie po 5 

kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2. 

Szczotkowanie każdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor. 

Zabiegi powyższe powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku 

kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetracje piasku w trawie). 

Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej ilości. Maszyna 

powinna pracować wzdłuż szerokości boiska. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”, pkt 6.  

6.2.  Badanie materiałów  

Użyte urządzenia i materiały do budowy powinny być zgodne z projektem. Sprawdzenie zastosowanych 

urządzeń i materiałów polega na porównanie ich cech z wymaganiami w projekcie.     

6.3.  Badanie zgodności z projektem  

Kontrola przed instalacją: 

Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj). 

Zgodność liczby dostarczonych rolek. 

Długości rolek (na podstawie naklejonych etykiet). 

Linii boisk w bryłach trawy, jeśli tak były zamówione. 

Kontrola robót polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych Robót (brak lokalnych dołków i górek, brak 

przerw w klejeniu, równomierna warstwa pisku) i ich zgodności z STWiORB, oraz na sprawdzeniu czy 

wyrób posiada wymagane przepisami karty techniczne i atesty. 

7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest m
2
 kompletnej nawierzchni.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.   Ogólne zasady Odbioru Robót.  

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora  

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik pozytywny. 

9.  WARUNKI PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dot. podstawy płatności podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za m
2
 kompletnej nawierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót na 

podstawie pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie fundamentów pod tuleje do słupków do tenisa, 

- osadzenie tulei pod słupki do tenisa, 
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- dostarczenie potrzebnych materiałów, 

- rozłożenie rolek trawy z ich docięciem, 

- sklejenie rolek i wykonanie linii, 

- zasypanie piaskiem, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej STWiORB. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskażników zagęszczenia gruntu . 

- BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych – żwir i pospółka . 

- BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych .Piasek 

- PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu . Metody badań 

- PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki  

- PN-B-02854:1996 Metody badania. Materiały trudno zapalne. 
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B.06. PIŁKO CHWYTY I OGRODZENIA 

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot STWIORB    

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem urządzeń sportowych dla zadań:  

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Trześń”, 

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                     
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Książnice”, 
„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                         
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Chorzelów”, 
„Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na 
budowie Parku wiejski wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wyposażony w urządzenia rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice". 

1.2.  Zakres stosowania STWIORB  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem ogrodzeń 

oraz piłko chwytów. 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami i są uzupełnieniem 

określeń zawartych w STWiORB DB.00.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                 

w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY  

2.1.   Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. materiałów podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2.   Piłko chwyty  

Beton C16/20 do wykonania fundamentów. 

Rury stalowe lub aluminiowe 80x80mm, grubość ścianki min 3mm (stopy fundamentowe min. 

40x40x100cm). 

Siatka polipropylenowa, oczko 45x45mm, grubość linki min 2,3mm. 

2.3.   Ogrodzenie  

Beton C16/20 do wykonania fundamentów i cokołu. 

Rury stalowe 60mm , grubość ścianki min 3mm (stopy fundamentowe min 30x30x80cm). 

Siatka stalowa ocynkowana , oczko 45x45mm, grubość drutu  min 2,8mm. 

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. sprzętu podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 3. 



STWiORB B.06.  

3.2.  Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlany zastosuje sprzęt (drobny, pomocniczy) 

gwarantujący właściwą jakość robót.  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonania robót.   

4.   TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. transportu podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2.  Transport materiałów   

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi  środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.  

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy wytyczyć położenie poszczególnych słupków oraz dokonać 

przekopów kontrolnych celem lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Podstawą wytyczenia stanowi 

dokumentacja projektowa. 

5.3. Montaż piłko chwytów i ogrodzenia   

Należy wykonać fundamenty min 1m i osadzić w nich słupki, pamiętając o ich wypoziomowaniu. 

Dodatkowo dla ogrodzenia wykonać między słupkami betonowy cokół wysokości 20cm połączony 

przegubowo z fundamentami słupków. Po osiągnięciu wytrzymałości zamontować siatki, odciągi i furtki. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”, pkt 6.  

6.2.  Badanie materiałów  

Użyte urządzenia i materiały do budowy powinny być zgodne z projektem. Sprawdzenie zastosowanych 

urządzeń i materiałów polega na porównanie ich cech z wymaganiami w projekcie.     

6.3.  Badanie zgodności z projektem  

Sprawdzeniu podlega lokalizacja oraz ilość, jakość i rodzaj zamontowanych urządzeń. 

7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest 1 mb kompletnego piłko chwytu lub ogrodzenia (wraz z cokołem i furtką).  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.   Ogólne zasady Odbioru Robót.  

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora  

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik pozytywny. 

9.  WARUNKI PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dot. podstawy płatności podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1mb kompletnego piłko chwytu lub ogrodzenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości Robót na podstawie pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie potrzebnych materiałów, 

- wykonanie przekopów kontrolnych oraz wykopu pod fundamenty, 

- osadzenie słupków, 

- wykonanie cokołów, 

- montaż siatek, linek furtek i odciągów, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej STWiORB. 
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B.07. WYPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY 

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot STWIORB    

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem urządzeń sportowych dla zadań:  

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Trześń”, 

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                     
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Książnice”, 
„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                         
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Chorzelów”, 
„Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na 
budowie Parku wiejski wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wyposażony w urządzenia rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice". 

1.2.  Zakres stosowania STWIORB  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem urządzeń 

rekreacyjno-rehabilitacyjnych. 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami i są uzupełnieniem 

określeń zawartych w STWiORB DB.00.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                 

w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY  

2.1.   Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. materiałów podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2.   Uwagi podstawowe  

Wszystkie urządzenia winny spełniać wymagania dokumentów odniesienia zgodnie z p. 10.  

Wszystkie urządzenia atestowane, posiadające certyfikat bezpieczeństwa.  

Posadowienie i montaż zgodnie z instrukcją montażową danego urządzenia.  

Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym z zachowaniem stref bezpieczeństwa.  

Osadzenie urządzeń w gruncie musi spełniać wymogi norm budowlanych i bezpieczeństwa.  

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi norm oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” 

lub posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać instrukcję użytkowania. 

2.3.   Urządzenia sportowe  

Wyposażenie poszczególnych siłowni zewnętrznych w sprzęt treningowy przedstawiono w Dokumentacji 

projektowej. 
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3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. sprzętu podano w STWiORB DB.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlany zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót.  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonania robót.   

4.   TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. transportu podano w STWiORB DB.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2.  Transport materiałów   

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi  środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.  

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DB.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy wytyczyć położenie poszczególnych urządzeń oraz dokonać 

przekopów kontrolnych celem lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Podstawą wytyczenia stanowi 

dokumentacja projektowa. 

5.3. Montaż urządzeń sportowych   

Montaż urządzeń sportowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów. 

Urządzenia zamocować trwale w gruncie za pomocą betonowego fundamentu i kotew, zgodnych z 

wymogami producenta urządzeń. Należy pamiętać o zachowaniu podczas montażu stref bezpieczeństwa dla 

poszczególnych urządzeń zgodnie z dokumentacją producenta dołączoną do urządzeń. 

Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w tabliczkę z jego nazwą i instrukcją obsługi należy dodatkowo 

zamontować w sposób trwały taką tabliczkę. Jej treść przedstawić do uzgodnienia Inwestorowi. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”, pkt 6.  

6.2.  Badanie materiałów  

Użyte urządzenia i materiały do budowy powinny być zgodne z projektem. Sprawdzenie zastosowanych 

urządzeń i materiałów polega na porównanie ich cech z wymaganiami w projekcie.     

6.3.  Badanie zgodności z projektem  

Sprawdzeniu podlega lokalizacja oraz ilość, jakość i rodzaj zamontowanych urządzeń i tablic 

informacyjnych. 
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7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka [szt.] urządzenia sportowego wraz fundamentem i tabliczką 

informacyjną.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.   Ogólne zasady Odbioru Robót.  

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora  

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik pozytywny. 

9.  WARUNKI PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dot. podstawy płatności podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za sztukę [szt.] zamontowanego urządzenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

Robót na podstawie pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie potrzebnych materiałów, 

- wykonanie przekopów kontrolnych oraz wykopu pod fundamenty, 

- wykonanie fundamentu betonowego, 

- zakup, dostarczenie i montaż urządzenia, 

- zamontowanie tabliczki informacyjnej, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej STWiORB. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

- PN-EN 957-1:2006 - Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań.  

- PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 



STWiORB D.08 

 

D.08. UZUPEŁNIENIE ZIEMI URODZAJNEJ  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych                   

z uzupełnieniem wyrównaniem powierzchni i uzupełnieniem ziemi urodzajnej dla zadań:  

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Trześń”, 

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                     
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Książnice”, 

„Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem                         
w urządzenia rehabilitacyjne w m. Chorzelów”, 

„Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na 
budowie Parku wiejski wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wyposażony w urządzenia rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice". 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. 1 

1.3. Zakres sobót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót określonych w Dokumentacji 

Projektowej związanych z uzupełnieniem ziemi urodzajnej i obsianiem trawą. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 

1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                  

z definicjami podanymi w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dot. Robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB DB.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy uzupełnianiu ziemi urodzajnej objętymi niniejszą STWiORB są: 

- humus, 

- nasiona traw. 

2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 

wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

(a) optymalny skład granulometryczny: 

• frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   2 - 18%, 

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
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• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  5 - 70%, 

(b) zawartość fosforu (P2O5)    > 20 mg/m
2
, 

(c) zawartość potasu (K2O)    > 30 mg/m
2
, 

(d) kwasowość pH     ≥ 5,5. 

2.4. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 

mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− sprzętu ręcznego, 

− samochodów samowyładowczych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dot. transportu podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić średnio 10cm. 

5.3. Obsianie nasionami traw 

Obsianie powierzchni trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie 

wiosny lub jesieni. Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych Robót i ich zgodności z STWiORB, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) uzupełnienia ziemi urodzajnej wraz z obsianiem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór Robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywać postępu prac.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m
3
 uzupełnienia ziemi urodzajnej: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
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B.09. SADZENIE DRZEW, KRZEWÓW I  BYLIN 

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot STWIORB    

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem urządzeń sportowych dla zadania:  

 „Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym odpowiednio wg projektu polegająca na 
budowie Parku wiejski wraz z placem rekreacyjno - rehabilitacyjnym o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wyposażony w urządzenia rehabilitacyjne w m. Rzędzianowice". 

1.2.  Zakres stosowania STWIORB  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z sadzeniem 

drzew, krzewów i bylin na terenie płaskim.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami i są uzupełnieniem 

określeń zawartych w STWiORB DB.00.  

1.4.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój 

1.4.2 Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów 

1.4.3 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami 

rośliny 

1.4.4 Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu  

1.4.5 Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnym nie przyciętym 

przewodnikiem i uformowaną koroną  

1.4.6 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 

przewodnika celem uzyskania wielopędowatości  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                 

w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY  

2.1.   Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. materiałów podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2.   Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi 

mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

DRZEWA: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 

- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 

- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

- każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików  podtrzymujących. 
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KRZEWY: 

- powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi dla gatunku 

rozgałęzieniami, 

- wysokość krzewów 20 – 40 cm, 

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona.  

 Wady nie dopuszczalne 

- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia korony, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

Do czasu posadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed  

wyschnięciem. 

2.3.   Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Szczegółowy wykaz nasadzeń przedstawiono w Dokumentacji projektowej. 

2.4.   Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy należy 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. sprzętu podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlany zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z: 

- drobnego sprzętu do robót ziemnych, 

- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 

- drabin i szpadli. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonania robót.   

4.   TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady dot. transportu podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2.  Transport materiałów   

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi  środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych 

materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i 

pędów. Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 

pojemnikach. Materiał roślinny w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i 
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wyschnięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 

sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 

suszy podlewać.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.  

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Sadzenie roślin 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

- pora sadzenia – wiosna lub jesień, 

- miejsce sadzenia – zgodne z Dokumentacją Projektową, 

- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną ziemię urodzajną, 

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce; zbyt głębokie lub zbyt 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój  rośliny, 

- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

- przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić dno dołu drewniane paliki, 

- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować  miskę i podlać, 

- drzewa należy przymocować do palików, 

- wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

- paliki powinny być umieszczone od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

Po wykonaniu nasadzeń obok każdej roślin lub grupy roślin zamontować w sposób trwale połączony z 

gruntem (fundament betonowy) tablicę informacyjną zawierającą polską i łacińską nazwę rośliny oraz jej 

podstawowe dane. Treść należy uzgodnić z Inwestorem. 

5.3. Pielęgnacja po posadzeniu   

Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia wykonania robót i 

polega na: 

- podlewaniu, 

- odchwaszczaniu, 

- nawożeniu, 

- usuwaniu odrostów korzeniowych, 

- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”, pkt 6.  

6.2.  Kontrola robót podczas sadzenia  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod drzewkami i krzewami, 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odległości 

sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności 

z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, 
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- odpowiednich terminów sadzenia, 

- wykonania prawidłowych tabliczek informacyjnych, 

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 

6.3.  Kontrola podczas odbioru robót  

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, 

- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami, 

- wykonania tabliczek informacyjnych, 

- 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.  Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB. „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową dla 1 sztuka [szt.] drzewa lub grupa krzewów (3 szt.)  lub bylin (7 szt.) wraz z 

tabliczką informacyjną.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.   Ogólne zasady Odbioru Robót.  

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DB.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora  

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik pozytywny. 

9.  WARUNKI PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dot. podstawy płatności podano w STWiORB DB.00.. „Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót na 

podstawie pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

- zakup i  dostarczenie potrzebnych materiałów i roślin, 

- posadzenie roślin, 

- pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, 

nawożenie, 

- zamontowanie tabliczki informacyjnej, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej STWiORB. 


