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I. SPECYFIKACJA  OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.Wstęp 
 
1.1Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

                      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utworzeniem parku 
tematycznego w Kaletach  o nazwie „ICHTIOPARK, czyli rybie atrakcje 
w Leśnym Zakątku Śląska”. 

1.2Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych   w 
pkt. 1.1. 
. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót objętych załączonymi specyfikacjami: 
-  Zdjęcie warstwy humusu 
- Roboty ziemne 
- Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-III 
- Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych  
- Nawierzchnia z kostki betonowej 
- Zieleń 
- Mała architektura 
- Wykonanie tarasu widokowego 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 1.4.1. Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, składa się w szczególności z: projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo 
budowlane). 
1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa sie z dokumentacji 
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów. 
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1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.4. Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych                   
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 1.4.8. Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać 
roboty budowlane. 
1.4.9. Przedmiar robót-zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
1.4.10. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany     
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych         
w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. 
1.4.11. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt            
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
1.4.12. Odbiór częściowy (robót budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru 
robót ulęgających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób                   
i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym 
nazywa sie także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym sie do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
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1.4.13. Odbiór gotowego obiektu budowlanego-formalna nazwa czynności, 
zwanych tez „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez 
inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje sie po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem                             
i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  z 
dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cześć dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
1.4.16. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)        
w kolejności technologicznej ich  wykonania. 
1.4.17. Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa sie ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE 
stało sie obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.18. Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,       
z pózn. zm.). 
1.4.22. Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru. 
1.5.2 Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 
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budowli drogowej w zadowalającym stanie, to na polecenie  Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może 
natychmiast zatrzymać roboty. 
 
1.6 Dokumentacja projektowa 
 
1.6.1 Niniejsze SST są opracowane na podstawie dokumentacji projektowej      
w skład której wchodzą następujące opracowania: 
a) część opisowa, 
b) część rysunkowa, 
c)przedmiar robót 
1.6.2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej. 
1.6.3 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone 
na piśmie i autoryzowane przez  Inspektora Nadzoru. 
1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową oraz z SST. 
1.6.5 Cechy materiałów i elementów budowli drogowej powinny być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo      
z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
1.6.6 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne                    
z dokumentacją projektową lub specyfikacjami i wpłynęłoby to na 
niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały i roboty powinny być 
odrzucone.  
 
1.7 Koordynacja dokumentów przetargowych. 

 
1.7.1 Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki umowy i wszystkie 
dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są 
istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym 
z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach. 
1.7.2 W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od 
wymiarów określonych według skali rysunku, a poszczególne dokumenty 
powinny być traktowane, pod względem ważności, w następującej kolejności, 
od najbardziej ważnych : 
a) Dokumentacja projektowa, 
b) Kosztorys ofertowy, 
c) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  
1.7.3 Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek 
wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji projektowej albo                       
w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, 
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to powinien natychmiast powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Inspektor 
Nadzoru wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 
 
1.8 Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność wobec prawa. 
 
1.8.1 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz 
centralnych, zarządzenia władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz 
wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą 
wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 
1.8.2 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać                  
i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 
 
1.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
1.9.1 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej. 
1.9.2 Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
1.9.3 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia 
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie 
przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót 
w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak 
niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 
współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 
1.9.4 Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych 
w pkt. 1.3 i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. 
1.9.5 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie 
niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji 
robót. 
1.9.6 W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca 
natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą 
właścicielem instalacji, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi. 
1.9.7 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 
Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 
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1.10 Ochrona środowiska. 
 
1.10.1 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.10.2 W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
-możliwością powstania pożaru. 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 
powodować zmian w środowisku naturalnym poza miejscem prowadzonych 
robót. 
1.10.3 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
 
1.11 Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę. 
 
1.11.1Koszt zapewnienia dojazdu, przejazdu i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz                 
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie                       
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
1.11.2 Koszt utrzymania dojazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
1.11.3Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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1.11.4 Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w cenę. 
 
1.12 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.12.1 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 
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. 
1.12.2 Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające 
oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
1.12.3 Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 
 
2.1.1 Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez 
Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. 
Wykonawca powinien zawiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych 
źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę 
materiałów przed rozpoczęciem robót. 
2.1.2 Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
2.1.3 Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub 
o niezadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
2.2Kontrola materiałów. 
 
2.2.1 Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 
dopuszczeniem do robót podlegać badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy 
stwierdzeniu niezadowalającej jakości. 
2.2.2 Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez 
zgody Inspektora Nadzoru, będą traktowane jako wykonane na ryzyko 
Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte                      
i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
2.2.3 Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, specyfikacji, 
instrukcji i wytycznych zawarte w kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego  
w dniu ogłoszenia przetargu. 
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2.2.4 Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę,                   
z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i z taką 
częstotliwością, jak określono w specyfikacjach. W całym czasie trwania robót 
Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania 
próbek. 
 
2.3 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
 
2.3.1 Dane ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez 
Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
2.3.2 Badania. 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań 
powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
2.3.3 Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań,  
i inspekcji, i udostępnić je na życzenie Zamawiającemu. 
2.3.4 Opłata za badania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu 
kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania                
i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej 
poszczególnych robót. 
 
2.4Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru. 
 
2.4.1 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego    przez  Wykonawcę,   ocenia zgodność   materiałów  i robót       
z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje    
w celu określenia przydatności materiałów do robót. 
2.4.2 Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru 
badań materiałów w przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za 
nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie obciążony Wykonawca    
i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące 
przedmiotem badań. 
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2.4.3 Niezależne badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru poza systemem 
kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości 
których Inspektor Nadzoru nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez 
Zamawiającego. 
 
2.5. Świadectwa jakości. 
 
2.5.1 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę  Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające świadectwo jakości 
stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. 
2.5.2 W przypadku materiałów, dla których świadectwa jakości są wymagane 
przez warunki kontraktu każda partia dostarczona do robót powinna posiadać 
świadectwo jakości określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2.5.3 Produkty przemysłowe powinny posiadać świadectwa jakości wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do Inspektora 
Nadzoru na jego życzenie. 
 
2.6 Przechowywanie materiałów. 
 
2.6.1 Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli 
nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie 
badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone       
w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
2.6.2 Składowanie materiałów może odbywać się w pasie drogowym, miejscach 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe powierzchnie poza 
pasem drogowym, jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
2.6.3 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji 
wytwórni powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę 
do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru, 
bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
2.6.4 Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić 
z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić 
możliwość zgromadzenia, uprzednio uzgodnionych z Inżynierem- Inspektorem 
Nadzoru, na składowiskach zapasów. 
2.6.5 Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Na składowiskach powinny być 
wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek 
i środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie według 
przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach 
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uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, by frakcje 
drobne, poniżej 4 mm, były chronione przed opadami plandekami lub przez 
zadaszenie. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie 
składowania. Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne 
składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem- Inspektorem 
Nadzoru. 
 
3.Sprzęt 
 
3.1 Do wykonania robót należy stosować sprzęt określony w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót. 
3.2 Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  Inspektora 
Nadzoru. 
3.3 Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
3.4 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.Transport 
 
4.1 Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych 
poza granicami terenu budowy określonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia 
na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy 
od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane 
ruchem tych pojazdów. 
4.2 Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi na istniejących ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni 
w obrębie granic terenu budowy. 
4.3 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 
spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić 
wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
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5.Wykonanie robót 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
 
Roboty należy wykonać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami 
niniejszych SST. Szczegółowe zasady wykonania robót zostały określone         
w szczegółowych specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót. 
 
5.2Tablice informacyjne. 
 
5.2.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 3 
tablice informacyjne. Każda z tablic będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie, przez cały okres realizacji robót. Koszt utrzymania tablic informacyjnych 
obciąża Wykonawcę. 
 
5.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody lokalnej społeczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
postronnym. 
 
6.Kontrola jakości robót 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
6.1.1 W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić 
systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki  
Inspektorowi Nadzoru. 
6.1.2 Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać                
w zakresie i z częstością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz 
nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. 
6.1.3 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor 
Nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów drogowych, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania 
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sformułowane w kontrakcie, wymagania specyfikacji, a także normy i wytyczne 
państwowe. 
6.1.4 Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót            
i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor 
Nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w projekcie i specyfikacjach. 
6.1.5 Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej 
wykonanych robót. Ocena ta może być dokonana przy współudziale 
przedstawiciela laboratorium Inspektora Nadzoru.  
 
6.2 Dziennik budowy. 
 
6.2.1 Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do zakończenia Kontraktu. 
6.2.2 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                   
z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
6.2.3 Do dziennika budowy wpisuje się: 
a) datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 
b)uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz 
harmonogramów, 
c) datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
d) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
e) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
f) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
g) daty odbiorów, 
h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
i) dane dotyczące pobierania próbek, 
j) wnioski i zalecenia projektanta, 
k) zgłoszenie zakończenia robót, 
l) warunki pogodowe, 
m) inne istotne informacje o przebiegu robót. 
6.2.4 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania 
się. 
6.2.5 Decyzje  Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
6.2.6 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru o 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.3Księga obmiaru. 
6.3.1 Księga obmiaru jest dokumentem obowiązującym do zapisywania              
i wyliczania ilości wykonanych robót. 
6.3.2 Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. niniejszej specyfikacji. 
 
6.4 Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 
następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
b) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) wyniki badań i pomiarów, atesty. 
 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
6.5.1 Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy      
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
6.5.2 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
6.5.3 Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, 
mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub 
mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych 
organów. 
 
7.Obmiar robót 
 
7.1Zasady obmiaru. 
 
7.1.1 Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 
kosztorysowych elementów rozliczeniowych. 
7.1.2 Ilości robót określone w wycenionym ślepym kosztorysie mają charakter 
szacunkowy. Płatność (ryczałt) dokonana zostanie na podstawie protokołu  
końcowego odbioru robót. 
7.1.3 Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku wykonania całości niezbędnych prac. Przy 
wyliczeniu ceny oferty Wykonawca uwzględnić powinien ilość robót oraz 
sposób wyceny w oparciu o projekt techniczny wykonawczy. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót. 
 
7.2.1 Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, 
będą wykonane w poziomie. 
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7.2.2 Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę 
przekrojów poprzecznych. 
 
7.3.Urządzenia pomiarowe. 
 
7.3.1 Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
7.3.2 Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy 
to również szablonów (łat) wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości 
kształtu korpusu ziemnego. 
7.3.3 Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 
 
7.4.1 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
7.4.2 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 
uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do księgi obmiaru. 
7.4.3 Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 
7.4.4 W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, 
niezależnie od ich postępu, obmiaru dokonuje się: 
a) w przypadku miesięcznego fakturowania, 
b) w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
c) w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
d) w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
7.4.5 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7.4.6 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
 
8.Odbiór robót 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
 
8.1.1 Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robot na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów po wnikliwej ocenie 
wizualnej wykonanych robót. 
8.1.2 W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty 
pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych 
robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą      
i  Inspektorem Nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru. 
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8.1.3 Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego. 
8.1.4 Wszystkie zarządzone przez dokonującego odbioru roboty poprawkowe 
powinny być zestawione . 
 
8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
8.2.1 Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
8.2.2 Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór 
powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia  
Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. 
8.2.3 W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru 
zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy . 
8.2.4 Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót  
Inspektor Nadzoru dokonuje wpisem do dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
 
8.3.1 Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót oraz 
potwierdzenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem 
odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowane  zadanie. 
8.3.2 Całkowite zakończenie robót polegających na oczyszczeniu dna                 
,umocnieniu nabrzeża i zagospodarowaniu terenu małą architekturą oraz ich 
gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez kierownika 
budowy wpisem do dziennika budowy. 
8.3.3 Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów 
zgłosić na piśmie do Inspektora Nadzoru gotowość do odbioru końcowego 
robót, a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu. 
8.3.4 Odbierający dokona odbioru końcowego robót, jeśli roboty zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i umową. 
8.3.5 W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość 
wykonania całego obiektu lub jego elementu odbiega od wymagań ustalonych   
w w/w dokumentach odbierający przerywa swoje czynności i ustala                   
w porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. 
Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót 
poprawkowych na własny koszt. 
8.3.6 Odbiór końcowy dokumentowany jest protokółem odbioru końcowego. 
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8.4.Odbiór ostateczny 
 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 
9.Podstawa płatności 
 
9.1. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami 
obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko 
Wykonawcy (bez podatku VAT). 
9.2. Zapłata wynagrodzenia w formie ryczałtu następuje na podstawie 
wystawionej faktury po dokonaniu odbioru robót. 
 
10.Przepisy związane 
 
1. Prawo Zamówień Publicznych 
2. Prawo budowlane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

II.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA      
              WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
1.   WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
        Przedmiotem  n/n    części  specyfikacji technicznej są wymagania  
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z utworzeniem parku 
tematycznego w Kaletach „ICHTIOPARK, czyli rybie atrakcja w Leśnym 
Zakątku Śląska”. 
 
 1.2. Zakres stosowania  
        Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  
przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 
1. 1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
        Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  
robót  związanych z utworzeniem parku tematycznego ramach inwestycji 
ICHTIOPARK, czyli rybie atrakcje w Leśnym Zakątku Śląska. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
         Stosowane    określenia    podstawowe    są   zgodne   z obowiązującymi , 
odpowiednimi polskimi normami.  
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  
        Wykonawca   robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  
za  zgodność  z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
        Wykonawca   w   trakcie  robót  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo  
ruchu  drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy  oraz  utrzymanie  
oznakowania  urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym 
placu budowy.  
 
 
2.  MATERIAŁY  
    Wymagania podstawowe podano w części: Wymagania ogólne 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
    Wymagania dotyczące sprzętu podano w części: Wymagania ogólne 
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3.2. Sprzęt do wykonania  
Roboty remontowe stawu należy wykonywać przy użyciu następującego 

sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru: 
- koparka linowa, 
- koparka podsiębierna, 
- równiarka samojezdna, 
- drobny sprzęt pomocniczy. 
 
 
4.  TRANSPORT  
   Wymagania dotyczące transportu podano w części : Wymagania ogólne 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Zdjęcie warstwy humusu 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 
Szczegółowy zakres robót jest zgodny z załączonym przedmiarem robót do 
niniejszej ST. 
 
5.1.1. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne”  
 
5.1.2 Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 
jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
 
5.1.3 Transport humusu 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
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5.1.4 Wykonanie robót 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i w 
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być 
oczyszczony z humusu. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia 
przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz 
do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z 
ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub 
spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest 
wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy 
humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz 
w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych 
przez Inspektora nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być 
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez 
Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio 
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
 
5.2. Roboty ziemne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.1 Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne 
do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
Nadzoru. 
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Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
 
5.2.2. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy  
 
5.2.3.Określenia podstawowe 
5.2.3.1 Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w 
postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 
powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
5.2.3.2 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 
budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
5.2.3.3 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczona w osi wykopu 
5.2.3.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia gruntu,  
 
5.2.4.Sprzęt 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- równiarki. 
 
5.2.5.Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w  „Wymagania 
ogólne”.  
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Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania            
w nasyp oraz do wywozu poza teren budowy powinny być stosowane 
samochody samowyładowcze. 
 
5.2.6.Wykonanie robót 
 
5.2.6.1Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Wymagania ogólne” . Przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca powinien sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z Dokumentacją Projektową.  
Ponadto: 
- za pomocą palików wyznaczyć w terenie krawędzie skarp wykopów na 
przecięciu z terenem w miejscach zgodnych z lokalizacją przekrojów 
poprzecznych, 
- usunąć przewidziane do wykarczowania drzewa, 
- zdjąć humus. 
 
5.2.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 
5.2.7.1. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia (Is). 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji 
nawierzchni należy je dogęścić. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
wzmocnienia podłoża poprzez zastosowanie geowłókniny i geosiatki , 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych właściwości nasypu i warstw 
konstrukcyjnych.  
 
5.2.7.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
 
Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzanie wód 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek zaniedbań Wykonawcy grunty 
ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich trwałą nieprzydatność, Wykonawca 
ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntem przydatnym. 
Koszt tych robót ponosi Wykonawca. 
 
5.2.7.3. Wykonanie wykopów 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp. Grunt nieprzydatny do wbudowania w nasyp wywieźć w 
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miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Sposób wykonania skarp 
wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a ich naprawa wynikająca z nieprawidłowego ich wykonania niezgodnego 
z Dokumentacją Projektową, obciąża Wykonawcę. 
 
5.2.7.4. Dokładność wykonywania wykopów 
 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
- wymiary wykopu w planie mogą różnić się od projektowanego wykopu o ± 10 
cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i - 3 cm, 
- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 
10 jego wartości wyrażonej tangensem kąta, 
- maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarpy wykopu nie może 
przekraczać 3 cm przy pomiarze łatą 3 m. 
 
5.2.7.5.Kontrola jakości robót 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności              
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań  
 
 
5.3.PODBUDOWY - PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża. 
Szczegółowy zakres robót jest zgodny z załączonym przedmiarem robót oraz 
warunkami ogólnymi zawartymi w  „Wymagania ogólne”.  
 
5.3.1. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; 
Inspektor Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z 
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zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu podłoża. 
 
5.3.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 
5.3.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy 
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić 
do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy „ Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12” . 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
 
 
5.3.4. 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 przystąpi 
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
5.3.5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża  
 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża. 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6. Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 
 
5.3.6. Szerokość profilowanego podłoża 
 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +10 cmi -5 cm. 
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5.3.7 Równość profilowanego podłoża 
 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-
metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
5.3.8.  Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 
 
5.3.9. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
5.3.10. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż 5 cm dla pozostałych 
dróg. 
5.3.11 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-
12 nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być 
większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do + 10%. 
. 
5.3.12. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
profilowanego podłoża. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
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5.4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem  nawierzchni ścieżek i miejsc postojowych z 
kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm oraz kostki brukowej gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w 
rejonie dojazdu do miejsc postojowych i przejazdu dla samochodów powyżej 
3,5 tony (należy wyznaczyć miejsca postojowe z kostki w kolorze brunatnym 
oraz oznaczenie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej). 
Nawierzchnia górna kostki bez fazowania i gładka. 
 
5.4.1. Określenia podstawowe 
 
5.4.1.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w 
dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
5.4.1.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania 
ogólne”  
 
5.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  części „Wymagania ogólne” . 
 
5.4.3. Materiały 
 
5.4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w części   „Wymagania ogólne”. 
 
5.4.3.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
a/ Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej                   
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
b/ Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, dla kostek o 
grubości 80 mm i grubości 100 mm 
c/ Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości 3 mm, 
- na szerokości 3 mm, 
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- na grubości 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, 
klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
d/ Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna 
być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej 
kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co 
najmniej 10 kostek). 
e/ Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 4%. 
f/ Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 
z wymaganiami PN-B - 06250 [2].Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach 
zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
g/ Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111  
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
5.4.3.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
a/ Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez 
dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym 
kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
b/ Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712  
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 
c/ Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek 
brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
d/Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów    
i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
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Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to 
być barwniki nieorganiczne. 
 
 
5.4.4. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Nawierzchnię z kostki brukowej należy wykonać ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego 
 
5.4.5.Transport 
 
5.4.5.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  „Wymagania 
ogólne”  
. 
5.4.5.2.Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są 
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
 
5.4.5.3. Podbudowa 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi  
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
Podbudowa dla ścieżek: 
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 
  a/warstwa dolna gr. 10 cm frakcja 31,5-60 mm 
  b/warstwa górna gr. 5 cm frakcja  0 -31,5 mm 
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm 
Podbudowa dla miejsc postojowych i dojazdów dla pojazdów samochodowych 
powyżej 3,5 tony 
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm 
  a/warstwa dolna gr. 18 cm frakcja 31,5-60 mm 
  b/warstwa górna gr. 12 cm frakcja 0-31,5 mm 
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm 
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5.4.5.4 Obramowanie nawierzchni 
 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 
obrzeża chodnikowe betonowe  6x30 cm  dla ścieżek i podjazdów. 
Obramowanie miejsc postojowych i dojazdów z krawężnika 8x30x100 cm. 
 
5.4.5.5 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe 
jest ułożenie dowolnego wzoru (po zaakceptowaniu przez Zamawiającego). 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 
używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
5.4.5.6.Kontrola jakości robót 
 
a/ Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania 
wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób             
w zakresie wymagań zgodnie z normami  i wyniki badań przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
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b/ Badania w czasie robót 
1.Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
2.Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności            
z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
3.Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową. 
4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami normowymi 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
5.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 a/ Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-
04  nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
b/  Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją 0,5%. 
c/ Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać 10% . 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki 
brukowej powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca 
się, aby pomiary cech geometrycznych  były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
5.5. Nasadzenia i pielęgnacja zieleni.  
 
Nasadzenia 
 
Ze względu na specyfikę obiektu planuje się nasadzenia w wschodniej w 
znacznej odległości od brzegu stawu w rejonie posadowienia wiaty 
spoczynkowej z piecem do ryb. 
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5.5.1 Określenia podstawowe 
 
 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom  

prawidłowy rozwój. 
Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów 
 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z  

przerastającymi ja korzeniami rośliny. 
 Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami 

 wzrostu  
Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o  

wysokości minimum 2,50 m z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i  
uformowaną koroną  

 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez  
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowatości  

          Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
          odpowiednimi Polskimi Normami 

 
5.5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Roboty mają być przeprowadzone zgodnie ze sztuką i przepisami prawa  
          polskiego  
 
5.5.3 Materiały 
 
5.5.3.1 Materiał roślinny sadzeniowy 
 
 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 wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i 
zabezpieczone przed wyschnięciem 
 
5.5.3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego 
 
 Do nasadzenia należy wykorzystać następujące gatunki drzew i krzewów: 
- 10  szt. Surmia zwyczajna, Catalpa bigonioides „Nana”, 50; P:200,  
obw: 12-14, 
    
5.5.3.3. Nawożenie 
 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem 
chemicznym. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania. 
 
5.5.3.4. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania z: 
- drobnego sprzętu do robót ziemnych, 
- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 
- drabin i szpadli. 
 
 
 
5.5.3.5. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
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Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem bryły korzeniowej 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 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. 5.3.6. Wykonanie robót.  
 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i 
obowiązującymi normami. 
 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia – wiosna  
- 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. 
 
   Pielęgnacja po posadzeniu 
 

 Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym 
pięć lata od dnia wykonania robót i polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 



35 
 

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia 
pielęgnacyjne i formujące). 
 
5.5.3.7.  Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów 

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, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi, 
 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, 
- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew 
(paliki  prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
 

 Zieleń 

Planuje się odtworzenie i plantowanie roślinności trawiastej  na obszarze skarp i 
ternu wokół ścieżki tematycznej i podjazdów oraz wiat. 

5.5.3.8.Określenia podstawowe 

 Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 

 Nasiona traw – nasiona z gwarantowaną siłą kiełkowania . 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
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5.5.3.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”  

5.5.3.10. MATERIAŁY. 

 Ziemia urodzajna 

   Ziemia pozyskana i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 Nasiona traw 

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

Nawozy mineralne 

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

5.5.3.11. SPRZĘT 

 Wykonawca przystępujący do wykonania trawników powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, 

koparki), 

5.5.3.12.Wykonanie robót -  trawniki 

       Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są 
następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 
wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
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- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,   
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 
kolczatką, 
-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania 
wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już 
nie stosować wału gładkiego, mieszanka nasion trawnikowych może być 
gotowa. 

    Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 

wysokość około  10 cm, 
−  następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby 

wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 
12 cm, 

−  ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-
miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla 
warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

−  koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać 
często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i 
wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością 
i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu 
roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić 
składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
−  wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
−  od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− końcowe nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.5.3.13 Kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania 
ogólne” . 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
−  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
−  określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
−       pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
−       wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 

      rozścielonej ziemi, 
−       ilości rozrzuconego kompostu, 
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−       prawidłowego uwałowania terenu, 
−       zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji 

      projektowej, 
−       gęstości zasiewu nasion, 
−       prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
−       okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
−      dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 

      ździebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
−       prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
−       obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 
 
 
5.6.  MAŁA ARCHITEKTURA 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach 
Prawa budowlanego. 
 
5.6.1.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w OST „Wymagania ogólne„. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
5.6.2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.6.3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”       
roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
5.6.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
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powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5.6.5. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do 
montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie. 
 
5.6.6. Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Montaż elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie               
z instrukcja obsługi dołączonej do każdego elementu zagospodarowania. 
 Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu 
robót drogowych i budowlanych. 
 Wykonanie elementów zagospodarowania 
Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta. Ławki i kosze parkowe powinny być już przystosowane do trwałego 
przytwierdzenia do podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w miejscu 
wyznaczonym (np. za pomocą kotew, itp.). 
 
5.5.7. Kontrola jakości 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 Badania w czasie wykonywania robót. 
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
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oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej.  
W przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we 
własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji 
odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna    
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola robót obejmuje: 
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z 
dokumentacją techniczną 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta 
materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 
- wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, suwmiarką,  
- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości 
powłoki i jej szczelności. 
 Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z 
dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 
- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, 
wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze 
każdej partii elementów. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność                    
z dokumentacją techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
5.5.8. Odbiór robót 
 Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem 
 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie 
  spawów, śrub), średnice otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
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- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
5.5.9.Elementy małej architektury 
 
Wiaty - informacje ogólne: 

Elementy konstrukcyjne wiat powinny być wykonane ze drewna sosnowego lub 
świerkowego o  wilgotność  nie  przekraczającej 15% i klasie min. C24. 
Elementy wewnętrzne (ławy ,stoły ) należy wykonać z drzewa liściastego: klon, 
jesion, olcha. Betonowe stopy fundamentowe (betonowe punktowe słupki 
fundamentowe)  osadza się w ziemi na głębokość 70–80 cm w odstępach nie 
większych niż 1 m i muruje na zaprawie cementowej. Powinny być trzykrotnie 
większe od powierzchni stopy słupka konstrukcyjnego altany. W nich mocuje 
się metalowe kotwy lub kształtowniki i osadza drewnianą konstrukcję altany 
(drewno nie może bezpośrednio stykać się ani z ziemią, ani z betonem).   Na 
powierzchnię, którą ma zająć któraś z tych nawierzchni, trzeba wykonać 
odpowiednią podbudowę. W tym celu należy usunąć ok. 20 cm warstwę gruntu 
rodzimego, a następnie wyrównać ją piaskiem i zagęścić. Na takim podłożu 
układa się warstwę separacyjno-filtracyjną z geowłókniny. Następnie 
geowłókninę obsypuje się mieszanką piasku z cementem, całość ubija, 
przykrywa warstwą kruszywa łamanego i ponownie dokładnie ubija. Na tak 
przygotowanym podłożu można układać konstrukcję wiaty. 

Powyższe odnosi się do wszystkich wiat. 
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a/ wiaty spoczynkowe 
Wiaty spoczynkowe będą wykonane w technologii drewnianej z dachem 

pokrytym gontem bitumicznym, ich wymiary to:              

              

podstawa szałasu:  3,35 x 3,0 m w obrysie dolnym, 

wymiar zewnętrzny: 3,8 x 3,8 m  (dach) 

wysokość: 3,0 m, 

stół wewnątrz wiaty spoczynkowej  ok. 3,35 x 0,85 x 0,75 m, 

po przeciwległych stronach stołu ławki  ok. 3,35 x 0,45 m,  

• wysokość siedziska ok. 45cm, wysokość całkowita ok. 85cm.  

b/ wiata gospodarcza 
 Wiata gospodarcza z dachem pokrytym gontem bitumicznym wykonana 
w technologii drewnianej o wymiarach: 

� grubość ściany: 28mm, 

� rozmiar zewnętrzny: 445 x 400cm, 

� rozmiar wewnętrzny: 425 x 400cm, 

� powierzchnia wewnętrzna podłogi : 16,5m2, 

� powierzchnia dachu: 26,6m2, 

� wysokości ściany bocznej: 205cm, 

� wysokości w szczycie: 257cm,  

� kąt nachylenia  dachu: 14 st., 

� grubość  deski podłogowej: 18mm, 

� grubość dachu: 18mm, 

� impregnowane podwaliny: 45 x 70mm, 

� drzwi: 1200 x 1955mm, 
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� okna: 2 x 765 x 765mm.  

� obity deską boazeryjną (metodą pióro-wpust)  

�  wiata malowana jest dwukrotnie impregnatem marki DREWNOCHRON  

c/duża wiata spoczynkowa z paleniskiem dla ryb 

  Wiata wykonana w technologii drewnianej o średnicy 5,60 m. Dach pokryty 
gontem bitumicznym.   Wiata zostanie wyposażona w plenerowy piec do ryb ze 
stali nierdzewnej z rusztami na węgiel drzewny lub drewno. Ze względu na 
drewnianą konstrukcję wiaty należy oddzielić palenisko od elementów 
drewnianych materiałami izolacyjnymi. Konstrukcja dachu oparta jest na słupie 
środkowym o średnicy 25 cm i wysokości 5,43 m. Słupy boczne na obwodzie o 
średnicy 20 cm i długości 3,20 m W środkowej części wiaty zaprojektowano 
stół okrągły  o średnicy1,60 m i ławkę wokół stołu z drewna obrzynanego i 
obrobionego. Po obwodzie wiaty na słupach wsporczych zamontować 
balustradę o wysokości 1,10 m z trzech rzędów desek o grubości 32 mm.  Nad 
górną deską planuje się wykonać pochwyt z krawędziaka obrobionego o 
wymiarach 60x80mm.  
Wszystkie elementy drewniane wiat powinny być zaimpregnowane dwukrotnie 
środkiem impregnacyjno – grzybobójczym bezbarwnym np. Drewnochron.  
 

Piec do ryb 

W całości wykonany z bezpiecznej dla żywności, wysokogatunkowej stali 

nierdzewnej przeznaczonej dla przemysłu spożywczego. 

• 4 ruszty - regulowana wysokość 
• 3 półki - z przodu, z tyłu i półka dolna 

• stal nierdzewna bezpieczna dla żywności - posiadający atest higieniczny 

PZH 

• gruba blacha (2mm) zapewnia stabilność 
• odporny na warunki atmosferyczne - deszcz, słońce, 

Wymiary: 

• Wysokość: 98 cm 

• Szerokość: 120 cm 

• Głębokość: 35 cm 

• Wymiary rusztów: 58 x 34 cm 

• 5-stopniowa regulacja rusztów 

• Wymiary półki z przodu - 30 x 120 cm 
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• Wymiary półki z tyłu - 20 x 120 cm 

• Wymiary półki dolnej - 35 x 120 cm 

 

d/ ławki 

Ławki z podstawą z betonu gładkiego i części siedziskowej z drewna 
heblowanego o wymiarach: 
 - wysokość – 76 cm,  
- szerokości -  40 cm  
- wysokości- 1,80 m.  
 Siedziska wykonać z  drewna liściaste np. olchy, dąb itp. Drewno liściaste ma 
tą zaletę, iż wystawione na działanie promieni słonecznych nie wydziela żywicy, 
w odróżnieniu od drewna iglastego.  
 
e/ kosze na śmieci 
 Kosze na śmieci wykonanych z blachy stalowej malowanej proszkowo o 
kolorze czarnym zamontowanych w podłożu, mających dodatkowy pojemnik na 
śmieci o pojemności 53 litrów.  
Materiał: 
- rura stalowa 
- kopuła kosza z aluminium 
- całość konstrukcji ocynkować 
 
d/oświetlenie ścieżki edukacyjnej 
 
 Lampa solarna typ DC-100/44/2Z5 lub o konstrukcji i parametrach 
równoważnych o wysokości słupa 3,30 m o parametrach: 

- źródło światła – 2 żarówki LED 5 W  
- strumień świetlny- 850 lm 
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- typ akumulatora - żelowy 
- pojemność akumulatora - 44 Ah 
- moc paneli – 100W 
- sposób włączania – czujnik zmierzchowy  
 
 
5,5.10. Zagospodarowanie terenu wokół stawu:  
a/ pomosty pływające 
 

 

 

Pomostów pływających o module podstawy FS 1060 w kolorze perłowym.  
Wymiary pomostu: 114.3 cm x 152,4 cm x  25.4 cm, masa: 38,56 kg. 
Obciążenie użytkowe - 170 kg/m2 

Pomost wyposażony w barierki ochronne  o wymiarach odpowiadającej 
modularności pomostu zamontowane z trzech stron pomostu 
 
 b/wykonanie ogrodzenia  
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o następujących parametrach: 
- długość 250 mb ogrodzenia, 
- panel ogrodzeniowy3D ocynkowany o wysokości 1,70 i   szerokości 2,50 m. 
- średnica prętów paneli ogrodzeniowych  poziomych /pionowych  5,0 mm         
- panele zakończone są jednostronnie prętami o długości 30 mm, szerokość  
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  paneli ogrodzeniowych wynosi 2500 [mm],                                                         
- panele ogrodzeniowe o oczkach standardowych 50×200 mm,  ocynkowane  
  (powłoka ocynkowana według EN ISO 1461, na tak przygotowaną 
  powierzchnię nakłada się lakier proszkowy - DUPLEX (ocynk + powłoka 
  poliestrowa) koloru RAL 6005, który następnie wygrzewa się w temperaturze  

- podmurówka systemowa 

 

 
b/ monitoring 
Przewidziano zamontowanie 5 kamer z rejestrowanym obrazem i 
przekazywanym do działu nadzoru 
Kamera IP 
- rozdzielczość nie mniejsza niż 2 MP 
- oświetlacz podczerwieni zasięg nie mniejszy niż 50m 
- regulowany obiektyw w przedziale nie mniejszym niż 3,3 - 12mm 
- prędkość przetwarzania nie mniejsza niż 25kl/s przy maksymalnej 
rozdzielczości, 
- obsługa standardu ONVIF. 
Switch POE 
- ilość portów RJ45 nie mniej niż 6, 
- moc zasilacza nie mniejsza niż 60W. 
Okablowanie 
Kable FTP, kategorii nie mniejszej niż 5,  o długości 800 m.b. 
Zestaw ogniwa fotowoltaicznego o mocy minimum 100 W wraz  
z akumulatorem żelowym o pojemności minimum 100 Ah. 
 
c/ barierki tarasu widokowego 
 
Balustradę tarasu widokowego należy wykonać ze stali nierdzewnej w gatunku 
AISI 304. Wysokość barierki 150 cm, długość 15 m. Słupki pionowe w 
wymiarach 40x40 mm lub średnicy 50 mm, wypełnienie płaskownikiem 
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4x20x20 mm lub prętem o średnicy 30 mm i pochwytem 27x40 mm lub o 
średnicy 50 mm. Cokół barierki obudowany blachą o szerokości 30 cm i 
zagięcie na konstrukcję betonową tarasu 20 cm. Maksymalny prześwit 
pomiędzy poszczególnymi szczebelkami balustrady nie może być większy niż 
12 centymetrów. 
Balustradę zakotwić w stopach fundamentowych 20x20x50 cm z betonu 
C16/20. 

 
 
d/ tablice informacyjne  
 
Wzdłuż ścieżki rozmieszczonych  zostanie 10 szt. tablic informacyjno-
edukacyjnych. Wymiary tablic wynoszą 1 m x 0,80 m tablice wykonane zostaną 
z tworzywa PCV wraz ze stelażami na słupkach stalowych z profilami 
zamkniętymi o wymiarach 50 x 40mm lub Ø 50mm, wysokość od gruntu do 
dolnej krawędzi tablicy 210cm. Nadruk na tablicy odporny na promienie UV. 
Całość tablicy pokryta laminatem, około 80% powierzchni tablicy powinna 
zawierać treść i obrazy. 
Tablice zawierać będą treść zgodną z wytycznymi  promocji projektów 
współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2007-2013 oraz obrazy i 
tekst dotyczące ryb i zasad konkursów związanych z rybami.  
 
 
5.5.11. Wyposażenie parku tematycznego 
 
 a/ Łódki-4 szt.   
   Łódź wędkarska z wiosłami , jednostka dwupłaszczowa, płaskodenna, bardzo 
stabilna w wodzie. Fabrycznie nowa łódź wiosłowo z możliwością 
zamontowania silnika, wykonana z włókna poliestrowo-szklanego. 
Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości, odporna na uderzenia, łamanie, 
gniecenie i promieniowanie słoneczne. 
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Parametry  łódki będą następujące:  
-  długość - 335 cm,  

-  szerokość - 135 cm,  

-  wysokość burty w miejscu dulek 47 cm,  

-  wysokość rufy  wynosi 40 cm,  

-  długość wnęki 180 cm,  

-  waga -ok 55 kg,  

-  ilość osób - 3 os,  

-  wyporność 350 kg.  

- ucho cumownicze 

- zawiasy nierdzewne 

- kandahary nierdzewne 

- gniazda + dulki skręcane nierdzewne 

-  schowek  

- ławka  
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b/ Zestawy wędkarskie - 10 szt. 
 
 
3 zestawy o parametrach:  
-  wędka tyczka (11 -13m), z osprzętem 

-  kosz podest wędkarski do tyczki,  

-  komplet topów,  

-  stojak do topów,  
-  podpórki rolki.  
 
3 zestawy o parametrach:  
-  wędka typu bat 7 - 8 metrów, z osprzętem 
 
4 zestawy o parametrach:  
-  wędka odległościowa,  

-  kołowrotek,  

-  osprzęt (żyłka spławik obciążenie haczyk itp).  
 
c/ koła ratunkowe- 4 szt. 
 
 Koła ratunkowe o parametrach:  
-  średnicy zewnętrznej - 75 cm,  

-  średnicy wewnętrznej - 45cm,  

-  masie - 3,3 kg.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa 
murarska”. 
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dot. Cementu powszechnego użytku 
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 1008:2004 Woda Zarębowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Bochmego. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych                            
i wytrzymałościowych. 
BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości 
powierzchni w skali Mohsa. 
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym 
wypukłym z wgłębieniem krzyżowym 
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, 
przechowywanie i transport 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony 
PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 
7: Panele zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: 
Zasady ogólne 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: 
Obróbka strumieniowo ścierna. 
 


