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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ST 01
1.

Określenie przedmiotu zamówienia
Wymagania ogólne na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenu
zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych
specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach
zadania pn.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji projektowej.
Inspektor Nadzoru – osoba upoważniona do wydawania Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót
poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych oraz urządzeń technicznych.
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w
sprawie zamówienia publicznego.
1.4. Charakterystyka inwestycji
Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę nr 156, obręb P-6, położoną przy ul.
Konopnickiej 39, na terenie Centrum Seniora w Pabianicach. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji
projektowej oraz projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego na zagospodarowanie
terenu zielonego, pozwalające na uzyskanie zgody na realizację robót budowlanych.
Celem jest stworzenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, skierowanej
do każdej grupy wiekowej oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej z
uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Modernizacja placu
pozwoli na uatrakcyjnienie spędzania czasu na świeżym powietrzu, z równoczesnym podnoszeniem
sprawności fizycznej dzieci i seniorów. Dzięki realizacji projektu znacznie poprawi się infrastruktura dla
odwiedzających Centrum Seniora, a przez to poprawi się jakość życia w placówce.
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Projekt rewitalizacji terenu obejmuje lokalizację wyposażania parkowego w tym altany, która będzie
mogła pełnić funkcję sceny, miejsca na ognisko, montaż urządzeń fitness, montaż urządzeń
zabawowych oraz wykonanie nawierzchni amortyzujących upadki w strefach bezpieczeństwa urządzeń.
Na terenie pojawią się urządzenia spełniające wymogi norm, a jednocześnie atrakcyjne pod względem
wizualnym jak i funkcjonalnym. Projektuje się zagospodarowanie miejsca w taki sposób, aby mogło
stanowić teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla osób w różnym wieku. Zakłada się podzielenie
przestrzeni na strefy z wyodrębnieniem miejsc dedykowanych dla poszczególnych grup. Teren
wyposażono w elementy infrastruktury tj.: ławki, kosze na odpady. W celu podniesienia walorów
wizualnych przewiduje się nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz rekultywacje trawnika.
Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Nie przewiduje się emisji
szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje się
również przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakończeniu prac nie zmieniają sposobu
użytkowania terenu.
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na której została zaprojektowana.
2.

Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami Zamawiającego:
- dokładne wytyczenie w terenie,
- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymaganiami i rzędnymi zgodnymi z
dokumentacją projektową.
2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy protokołem
wprowadzenia w budowę.
2.3. Dokumentacja projektowa
Podstawę do realizacji robót stanowią:
- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr 156, obręb P-6,
- specyfikacje techniczne - wymagania ogólne (ST),
- przedmiary robót.
2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z wykonaną dokumentacją.
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2.5. Zabezpieczenie terenu
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia poprzez ogrodzenie terenu budowy w okresie
trwania umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót.
2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizacje magazynów;
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
2.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym.
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste),
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorów sieci oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
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2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie koniecznie dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są
wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach, pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,
który mógłby powstać a jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
2.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do
prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego
poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu
odbioru końcowego.
2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach,
przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty.
3. Materiały i urządzenia
3.1. Źródła uzyskania materiałów
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone
PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.
3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
4. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
5. Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów sprzętu, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mnogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
6. Wykonanie robót
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
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Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego.
7. Kontrola jakości robót
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską PN – EN 1177 ,PN – EN 1176, PN –
EN 16630 lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
2/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
3/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7.3. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się:
(1) Rejestr Obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
(2) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
- pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego (jeśli jest wymagane),
- protokoły przekazania terenu budowy,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły narad i ustaleń
- korespondencje na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
8. Obmiar robót
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8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót.
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
8.2.1.Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo według linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej.
8.2.2.Objetości będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość.
8.2.4.Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach i/lub w
m3 zgodnie wymaganiami ST.
8.2.5.Ilości, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST.
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie przez cały okres trwania robót.
8.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
9. Odbiór robót
9.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi końcowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu pogwarancyjnemu.
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9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
9.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST .
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
9.4. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
 Rejestry Obmiarów (oryginały) – (jeżeli wymagane)
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ
(jeżeli są wymagane)
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
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odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9.5. Odbiór pogwarancyjny ostateczny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja
techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Podstawa płatności
10.1. Ustalenia ogólne
Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo spisanego i sporządzonego końcowego
protokołu odbioru robót oraz poprawnie wystawionej FV, zgodnie z warunkami umowy zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą..
11. Przepisy związane
11.1. Normy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce, normami i
normatywami.
11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepisów należą:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz.
293);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z póżn.zm.);
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz.
2081 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z późn.zm.)
Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065);
Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401);
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129).
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 01
Montaż urządzeń wyposażenia placu
Kod CPV – 45.11.27.20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Kod CPV – 45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
1.

Wstęp

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul.
Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”. na działce nr 156, obręb P-6, na terenie Centrum Seniora w
Pabianicach.
1.2.
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych w zakresie realizacji placu zabaw, małej architektury oraz siłowni zewnętrznej i montażu
urządzeń w lokalizacji określonej w pkt.1.1.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
A. Wyposażenie placu zabaw
1. Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.
2. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny – 1 szt.
3. Tablica regulaminowa – 1 szt.

4.
5.
6.
7.

B. Wyposażenie fitness
Ławka z pedałami – 1 szt.
Twister + wahadło na słupie – 1 szt.
Biegacz wolnostojący – 1 szt.
Orbitrek wolnostojący – 1 szt.

C. Wyposażenie uzupełniające
8. Ławka z oparciem i podłokietnikami – 4 szt.
9. Ławka bez oparcia – 3 szt.
10. Ławka półokrągła – 1 szt.
11. Kosz na odpady – 4 szt.
12. Stojak rowerowy 5-cio stanowiskowy – 1 szt.
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13. Stolik do gier edukacyjnych – 1 szt.
14. Grill/palenisko – 1 szt.
15. Altana – 1 szt.
1.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy
przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu.
1.4.
Informacje o terenie budowy
Teren przewidziany na realizację inwestycji, obecnie jest wykorzystywany przez osoby uczęszczające
do Centrum Seniora (60+) oraz dzieci i młodzież, należącą do Hufca ZHP Pabianice. Powierzchnia
placu przewidzianego do zagospodarowania wynosi ok. 2450 m2. Obszar jest płaski, o nawierzchni
trawiastej, ograniczony ogrodzeniem z siatki oraz betonowym murem. Aktualnie na w/w terenie,
znajdują się nieuporządkowane nasadzenia, nawierzchnia trawiasta oraz wybetonowany plac.
2.

MATERIAŁY

2.1
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone w PN.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli dokumentacja projektowo – kosztorysowa lub ST
przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania elementu robót, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.2.1. Urządzenia placu zabaw – charakterystyka materiałowa
Urządzenia montowane na placu zabaw powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać
wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5,
PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-7.
1. Konstrukcja ze stali, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV.
2. Elementy metalowe wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 odpornej na warunki atmosferyczne.
3. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.
4. Złączki aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.
5. Siedzisko płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokrytej miękką gumą EPDM.
6. Brzegi siedziska „bocianie gniazdo” o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM.
7. Podwójne ułożyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujące cichą pracę. Poza wahaniem w
osi poziomej realizuje również ruch obrotowy wokół osi pionowej zapobiegając skręcaniu łańcuchów.
Zawiesie wykonane ze stali nierdzewnej fi. 6 mm.
8. Zakończenie słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM.
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9. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE, odporne na wilgoć i UV.
10. Płyty podestów z kolorowego tworzywa HPL, odporne na wilgoć i UV.
11. Ślizgi z blachy o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE o
grubości 15 mm odpornego na wilgoć i UV.
2.2.2. Urządzenia fitness – charakterystyka materiałowa
1. Podstawy ławki - odlewy żeliwne malowane proszkowo.Szczeble z drewna iglastego – sosna.
2. Pedały wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi.
3. Kolorystyka ławki - elementy drewniane: palisander lub teak, elementy żeliwne: czarny lub grafit,
pedały: szary.
4. Urządzenia fitness wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi.
5. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie.
6. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm.
7. Śruby osłonięte zaślepkami.
8. Kolorystyka urządzeń kolor szary (RAL 7004) i żółty (RAL 1018).
2.2.3. Mała architektura – charakterystyka materiałowa
Tablica regulaminowa
1. Tablica regulaminowa o wymiarach 320 x 470 mm z obejmami, za pomocą których jest
przytwierdzona.
2. Konstrukcja stalowa, całość zabezpieczona antykoryzyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe na kolor RAL 7024.
3. Tablica na podkładzie z blachy ocynkowanej mocowanej do kształtowników stalowych,
zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru. Regulamin drukowany na folii i laminowany.
Ławki, kosze na odpady
1. Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi.
Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.
2. Śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne.
3. Elementy drewniane wykonane z oheblowanego, frezowanego na długich bokach i oszlifowanego
drewna świerkowego. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak.
4. Konstrukcja kosza ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
5. Komponenty kosza: blacha, rura Ø 33,7 x 2; wsad ocynkowany.
Altana
1. Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi.
2. Śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne.
3. Drewno klasy min C30 (K27). Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnować
preparatem wg zaleceń producenta (lub innym o identycznych parametrach).
4. Wymiary sprawdzić w naturze przed zamówieniem drewna.
5. Przed zamówieniem zaleca się uwzględnić zapas dla wszystkich elementów min 20cm.
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Zestawienie drewna:
Element
szer (m)
Krokwie
narożne
0,28
Krokwie
Krokwie
Krokwie
Krokwie
Krokwie
0,90
Płatwie
Płatwie
Płatwie
0,73
Kleszcze
0,34
Słupy
Słupy
0,63

wys (m)

długość (m)

Ilość (szt)

0,08

0,18

4,8

4

Kubatura
(m3)
0,28

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

0,18
0,16
0,16
0,16
0,16

3,5
2,7
2
1,2
3,5

4
8
8
8
2

0,20
0,28
0,20
0,12
0,09

0,15
0,15
0,08

0,2
0,2
0,18

7
4,7
1,84

2
2
1

0,42
0,28
0,03

0,04

0,18

5,86

8

0,34

0,15
0,15

0,15
0,15

0,9
2,6

2
10

0,04
0,59

Kubatura razem

2,86

Stojak rowerowy
1. Konstrukcja stojaka ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
2. Przekrój rurki: 18 mm, grubość rurki: 1,5 mm.
3. Przystosowany do wszystkich typów i wielkości rowerów także tych wyposażonych w hamulce
tarczowe
Stolik edukacyjny
1. Stół do gier edukacyjnych z wibrowanego betonu, zbrojonego drutem o średnicy 8 mm.
2. Siedziska drewniane, malowane lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.
3. Dookoła blatu listwa aluminiowa o zaokrąglonych krawędziach, uniemożliwiająca przypadkowe
skaleczenie się, oraz obicie stołu.
4. Pola do gry w szachy wykonane ze stali kwasoodpornej szlifowanej, wtopionej w blat stołu.
3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”.
17
„Przebudowa placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni”

5.2.

Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót

5.2.1. Urządzenia zabawowe / fitness / mała architektura
Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym rysunkiem wykonawczym – Rys. nr 1_1 PZT.
Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowę. Przy urządzeniach zabawowych oraz fitness należy zachować odległości zapewniające
zachowanie stref bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczeństwa nie
może znajdować się żadna przeszkoda.
Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy instalacji producent powinien
dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i
konserwacji urządzenia.
Fundamenty – stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.
Mocowanie urządzeń – za pomocą systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposób zabezpieczający przed demontażem przez osoby
niepowołane.
Poziom posadowienia:
- min.0,70m (urządzenie zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntów niewysadzinowych,
- min. 1,00m poniżej poziomu wykończonego terenu w przypadku gruntów wysadzinowych (strefa II
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie można wykonać pod fundamentem podsypkę z
pospółki zagęszczonej niewysadzinowej do Is≥0,95 do głębokości przemarzania.
Góra fundamentu musi być umieszczona 40cm pod powierzchnią gruntu. Jeżeli wierzchołek
fundamentu wykonany jest stożkowo wg normy PN, to góra fundamentu może się znajdować 20cm pod
powierzchnią gruntu.
Fundamenty pokryte systemową izolacją przeciwwilgociową bezspoinową lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielkość fundamentów – wg technicznych instrukcji montażu urządzeń opracowanych
przez producenta z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych i gruntowo-wodnych.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy fundamentowaniu elementów wyposażenia
placu należą:
- wykonanie dołów pod kotwy,
- wykonanie fundamentów betonowych,
- ustawienie elementów konstrukcyjnych.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie
ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do
czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Montowane urządzenia zabawowe oraz fitness do czasu oddania ich do użytkowania należy
zabezpieczyć, poprzez ogrodzenie budowlaną taśmą sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie
korzystania z urządzeń. W przypadku montowania urządzeń na metalowych kotwach, które są
betonowane w gruncie, ze względu na czas wiązania betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie
wcześniej niż po upływie 7 dni od zamontowania.
Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem urządzenia do
użytku.
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6.








UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego
celu powinny służyć,
urządzenia dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami
Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań,
bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się
kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie,
należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie
usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik
obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia,
w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy
pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,
należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi
powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń.

7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”.
8.
ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom:
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 Odbiór końcowy
 Odbiór ostateczny pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w
obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości,
jakości i wartości .
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
zgodnych z opisem. Muszą być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.
Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg.
Wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”.
10.
PRZEPISY PRAWNE
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”
Ponadto, należy przestrzegać norm:
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.
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PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.
PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.
PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabaw.
PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej.
PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 02
Wykonanie nawierzchni
Kod CPV – 45.23.32.53-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
Kod CPV – 45.23.32.50-6 – Roboty w zakresie nawierzchni
1.

Wstęp

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul.
Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”. na działce nr 156, obręb P-6, na terenie Centrum Seniora w
Pabianicach.
1.2.
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni bezpiecznych oraz nawierzchni utwardzonej w ciągu
pieszym w lokalizacji określonej w pkt.1.1.
Zakres inwestycji obejmuje:
Nawierzchnia bezpieczna piaskowa
Projektuje się nawierzchnie bezpieczną piaskową o powierzchni 100 m2, amortyzującą upadek dziecka
z wysokości.
Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa
Pod urządzeniami fitness projektuje się nawierzchnię bezpieczną z maty przerostowej amortyzującej
upadek dziecka z wysokości. Mata przerostowa jest bezpieczna dla środowiska, jest produktem
pochodzącym z recyklingu i może być ponownie przetwarzany po eksploatacji.
Nawierzchnia utwardzona gliniasto-żwirowa
Projektuje się utwardzenie ścieżek o nawierzchni gliniasto-żwirowej o powierzchni 170 m2, dostępnych i
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (przy zachowaniu
dopuszczalnych spadków i szerokości), ograniczonych obrzeżem betonowym.
1.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy
przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu.
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1.4.
Informacje o terenie budowy
Prace budowlane związane z zagospodarowaniem na terenie działki nr 156, obręb P-6.
2.

MATERIAŁY

2.1
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Materiały muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności z normą. Materiałami stosowanymi przy
wykonywaniu robót według niniejszej SST jest nawierzchnia bezpieczna spełniająca normę PNEN1177.
3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”.
5.2.

Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót

5.2.1. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa
Podłoże, na którym ma być wysypana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane ze sztuką
budowlaną. Winno być równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.
Teren przeznaczony pod montaż urządzeń zabawowych należy wykorytować i wysypać piaskiem,
ułożonym na wyprofilowanym podłożu. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości. Musi to
być piasek płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm. Nawierzchnię
ograniczyć obrzeżem betonowym 6x30x100 m w kolorze szarym, posadowionym na ławie betonowej z
betonu C12/15.
5.2.2. Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa:
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z maty przerostowej powinno być przygotowane ze
sztuką budowlaną. Winno być równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.
Pod każdym urządzeniem fitness wyłożyć matę o wymiarach 1 x 1,50 m. Zamocować maty do ziemi za
pomocą kołków plastikowych; 3-5 kołków na każdy obwód maty. Wolną przestrzeń maty wypełnić żyzną
ziemią i wysiać trawę.
Kolejność wykonania prac po zamontowaniu urządzeń:
- ułożenie na utwardzonym terenie maty przerostowej,
- uwałowanie,
- zasianie trawy i podlanie.

22
„Przebudowa placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni”

5.2.3. Nawierzchnia utwardzona gliniasto-żwirowa
Podłoże pod nawierzchnię gliniasto-żwirową powinno być przygotowane ze sztuką budowlaną. Winno
być równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.
Nawierzchnia musi być przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
(przy zachowaniu dopuszczalnych spadków). Odwodnienie chodnika będzie realizowane poprzez
spadki poprzeczne i podłużne o wartościach zapewniających sprawne odprowadzenie wód opadowych.
Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosić od 1% do 3%. Pochylenie podłużne chodnika nie
powinno przekraczać 6%.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
− górna warstwa nawierzchni o grubości warstwy 10 cm składająca się z gliny, piasku i pospółki
żywicowej w proporcjach 1:3:5,
− podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
− warstwa odsączająca z gruboziarnistego piasku o grubości warstwy 10 cm,
− teren wykorytowany na głębokość 35 cm - podłoże gruntowe.
Całkowita grubość warstw nawierzchni wynosi 35 cm.
Całość ograniczona obrzeżem betonowym 6x20x100 cm, posadowionym na ławie betonowej z betonu
C12/15.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m2, m3 i mb.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w „Wymagania ogólne”.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”.
10.
PRZEPISY PRAWNE
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”.
Ponadto, mają zastosowanie:
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu;
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności;
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu;
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw ;
PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokości upadku.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 03
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Kod CPV – 45.23.32.50-6 – Roboty w zakresie nawierzchni
Kod CPV – 44.11.31.00-6 – Materiały chodnikowe
1.

Wstęp

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul.
Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”. na działce nr 156, obręb P-6, na terenie Centrum Seniora w
Pabianicach.
1.2.
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm, w lokalizacji
określonej w pkt.1.1.
Zakres inwestycji obejmuje:
Projekt zakłada utwardzenie 515 m² nawierzchni z kostki betonowej - dotyczy: wjazdu na miejsce
inwestycji, parkingu samochodowego/rowerowego, altany, okrągłych placów, wszystko ograniczone
obrzeżem betonowym.
Określenia podstawowe:
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne
przystawanie elementów.
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy
przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu.
1.4.
Informacje o terenie budowy
Prace budowlane związane z zagospodarowaniem na terenie działki nr 156, obręb P-6.
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2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania
ogólne".
2.2.
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg,
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp.

Cecha

Załącznik
Wymaganie
normy

1

2

3

1

Kształt i wymiary

1.1

Dopuszczalne odchyłki w mm od C
zadeklarowanych
wymiarów
kostki,
grubości
< 100mm
> 100mm

Długość Szerokość

Odchyłki płaskości i pofalowania C
(jeśli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy długości
pomiarowej
300 mm
400 mm
Właściwości
fizyczne i mechaniczne
Odporność
na D
zamrażanie/rozmrażanie
z
udziałem soli odladzających (wg
klasy 3, zał. D)
Wytrzymałość na rozciąganie przy F
rozłupywaniu

Maksymalna (w mm)
wypukłość

2.3

Trwałość
(ze względu na F
wytrzymałość)

2.4

Odporność na ścieranie (wg klasy G i H
3 oznaczenia H normy)

Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy

1.2

2
2.1

2.2

4

±2
±3

±2
±3

Grubość Różnica pomiędzy
dwoma pomiarami
grubości, tej samej
±3
kostki, powinna być
±4
≤ 3 mm
wklęsłość

1,5
1,0
2,0
1,5
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2,
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm
długości rozłupania
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szerokiej
Bohmego, wg zał. H normy -badanie
ściernej,
wg alternatywne
zał. G normy badanie
podstawowe
≤ 23 mm
2.5

Odporność
poślizg/poślizgnięcie

3
3.1

Aspekty wizualne
Wygląd

na I

J

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana
lub polerowana - zadawalająca odporność,
b)
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg
zał. l normy (wahadłowym przyrządem do badania
tarcia)
a)
b)

3.2

Tekstura

J

3.3

Zabarwienie (barwiona może być
warstwa ścieralna lub cały
element)

≤20.000mm3/5000 mm2

c)
a)
b)

c)

górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i
odprysków,
nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach
dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie są uważane za istotne
kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze producent powinien opisać rodzaj tekstury,
tekstura lub zabarwienie kostki powinny być
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez
odbiorcę,
ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we właściwościach surowców i zmianach warunków
twardnienia nie są uważane za istotne

2.2.1. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3.
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.
3.
SPRZĘT
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
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- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ułożenia..
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
4.
TRANSPORT
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnym środkiem transportowym
zgodnie z jego przeznaczeniem. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Zalecane jest, aby palety z kostkami były transportowane środkiem transportu samochodowego
wyposażonym w dźwig do rozładunku.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
5.2.

Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót

Konstrukcja podbudowy
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, nawierzchnia powinna
być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.
Obramowanie nawierzchni
Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży.
Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubość 4 cm. Dopuszczalna odchyłka grubości nie powinna
przekraczać ±1cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Przed ułożeniem nawierzchni z kostki zaleca się ustawić obrzeża.
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C
Z uwagi na małą powierzchnię chodnika zaleca się układanie kostki ręcznie. Układanie kostek powinni
wykonywać przyuczeni brukarze.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
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Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w
postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe.
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
5.3.
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu
należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej
niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do
użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Wymagania ogólne kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy wyrób spełnia wymagania podane
w pkt. 2.2.
6.3.
Badania w czasie robót
Sprawdzanie podłoża i podbudowy
Sprawdzanie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową
oraz odpowiednimi SST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.2 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania).
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6.4.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczać 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektową z tolerancją ± 0,5%.
Niwelata nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż ± 5 cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymogami Inżyniera, jeżeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”.
Ponadto, mają zastosowanie:
PN-EN 197-1:2012
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 13242+A1:
2010
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 05
System automatycznego nawadniania
Kod CPV – 43.32.30.00-3 – Sprzęt do nawadniania
Kod CPV – 42.96.10.00-0 – System sterowania i kontroli
Kod CPV – 45.23.21.21-6 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

1.

Wstęp

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul.
Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”. na działce nr 156, obręb P-6, na terenie Centrum Seniora w
Pabianicach.
1.2.
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu i
uruchomienia systemu automatycznego nawadniania roślinności w lokalizacji określonej w pkt.1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:
- budowa instalacji nawadniającej automatycznej,
- budowa układu sterującego pracą instalacji nawadniającej automatycznej.
1.4.
Informacje o terenie budowy
Prace budowlane związane z zagospodarowaniem na terenie działki nr 156, obręb P-6.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2.
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:
- odpowiadać wymaganiom norm przepisów wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz innych
nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

30
„Przebudowa placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni”

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki
firmowe umożliwiające ich identyfikację,
- być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna lub posiadać równoważne parametry.
2.2.1. Składowanie materiałów
Należy zastosować się do wszelkich wytycznych producenta odnośnie transportu, rozładunku i
składowania wykorzystywanych rur, kształtek i urządzeń.
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, należy więc chronić je przed
uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Rury w kręgach należy składować na płasko, na
równym podłożu, na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni
składowania. Nie przekraczać wysokości składowania określonej przez producenta. Rury o różnych
średnicach powinny być składowane oddzielnie. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym
mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.). Tworzywa sztuczne mają ograniczoną
odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, należy je więc chronić przed długotrwałą
ekspozycją słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem, a także przed kontaktem z produktami
naftowymi. Jeżeli rury i złączki są przechowywane na otwartej przestrzeni i narażone na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, należy stosować instrukcję producenta odnośnie zacienienia. Zaleca
się uszczelnienie wylotów rur odpowiednio dopasowanymi nasadkami z tworzyw sztucznych lub taśmą
klejącą, aby zapobiec dostaniu się do .środka kamieni, gruzu lub zwierząt. Szczegółowe zasady
składowania materiałów do budowy systemu nawadniania wg. normy PNEN 12484-4.
2.2.2. Zestawienie materiałów dla poszczególnych sekcji
SEKCJA 1
Zraszacze statyczne - obudowy
RAIN BIRD 1804
10
Zraszacze statyczne - Dysze statyczne „okrąg” regulowane
RAIN BIRD VAN 08
6
RAIN BIRD VAN 18
4
Zraszacze obrotowe
RAIN BIRD 3504
4
Złączki
Kolano 16-1/2"M IR
14
Kolano 16-3/4"M IR
14
Obejma 32-3/4"
14
Rury
PE 16 mm / 4 atm.
31mb
PE 32 mm / 4 atm.
60mb
SEKCJA 2
Zraszacze statyczne - obudowy
RAIN BIRD 1804
15
Zraszacze statyczne - Dysze statyczne „okrąg” regulowane
RAIN BIRD VAN 04
1
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RAIN BIRD VAN 06
RAIN BIRD VAN 08
RAIN BIRD VAN 10
RAIN BIRD VAN 12
RAIN BIRD VAN 15
RAIN BIRD VAN 18
Złączki
Kolano 16-1/2"M IR
Kolano 16-3/4"M IR
Obejma 32-3/4"
Rury
PE 16 mm / 4 atm.
PE 32 mm / 4 atm.

4
1
1
2
4
2
15
15
15
26mb
77mb

SEKCJA 3
Zraszacze statyczne - obudowy
RAIN BIRD 1804
12
Zraszacze statyczne - Dysze statyczne „okrąg” regulowane
RAIN BIRD VAN 12
4
RAIN BIRD VAN 18
8
Złączki
Kolano 16-1/2"M IR
12
Kolano 16-3/4"M IR
12
Obejma 32-3/4"
12
Rury
PE 16 mm / 4 atm.
32mb
PE 32 mm / 4 atm.
41mb
SEKCJA 4
Zraszacze statyczne - obudowy
RAIN BIRD 1804
21
Zraszacze statyczne - Dysze statyczne „okrąg” regulowane
RAIN BIRD VAN 04
8
RAIN BIRD VAN 06
4
RAIN BIRD VAN 08
3
RAIN BIRD VAN 10
3
RAIN BIRD VAN 12
2
RAIN BIRD VAN 18
1
Złączki
Kolano 16-1/2"M IR
21
Kolano 16-3/4"M IR
21
Obejma 32-3/4"
21
Rury
PE 16 mm / 4 atm.
37mb
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PE 32 mm / 4 atm.

60mb

SEKCJA 5
Zraszacze statyczne - obudowy
RAIN BIRD 1804
22
Zraszacze statyczne - Dysze statyczne „okrąg” regulowane
RAIN BIRD VAN 04
9
RAIN BIRD VAN 08
6
RAIN BIRD VAN 10
1
RAIN BIRD VAN 12
4
RAIN BIRD VAN 18
2
Złączki
Kolano 16-1/2"M IR
22
Kolano 16-3/4"M IR
22
Obejma 32-3/4"
22
Rury
PE 16 mm / 4 atm.
27mb
PE 32 mm / 4 atm.
78mb
SEKCJA 6
Zraszacze statyczne - obudowy
RAIN BIRD 1804
4
Zraszacze statyczne - Dysze statyczne „okrąg” regulowane
1
RAIN BIRD VAN 15
1
RAIN BIRD VAN 18
2
Zraszacze obrotowe
RAIN BIRD 3504
5
Złączki
Kolano 16-1/2"M IR
9
Kolano 16-3/4"M IR
9
Obejma 32-3/4"
9
Rury
PE 16 mm / 4 atm.
13mb
PE 32 mm / 4 atm.
74mb
SEKCJA 7
Linie kroplujące
NAAN-PC 16/1.6/50 c 400 NAANDANJAIN
Złączki
Kolano 16-3/4"M IR
1
Obejma 32-3/4"
1
Rury
PE 16 mm / 4 atm.
35mb
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RAIN BIRD VAN 12

PE 32 mm / 4 atm.

1mb

SEKCJA 8
Linie kroplujące
NAAN-PC 16/1.6/50 c 400 NAANDANJAIN
Złączki
Kolano 16-3/4"M IR
1
Obejma 32-3/4"
1
Rury
PE 16 mm / 4 atm.
48mb
PE 32 mm / 4 atm.
1mb

207mb

Pozostałe elementy
Sterowniki
RAIN BIRD ESP-RZX 8i WIFI 1
435,38
Zawory elektromagnetyczne
RAIN BIRD 100-DV 1" 8
104,56 836,48
Czujniki opadu deszczu
RAIN BIRD RSD-BEx 1
165,38 165,38
Filtry
RAIN BIRD ILCRBY100D 1" dyskowy 1
Studzienki
IRRITROL prostokątna JUMBO-H HERCULES
Złączki
Kolano "SWIVEL" 1" M-F IR
1
5,67
Kolano 32-32 IQ
8
8,24 65,92
Korek 32 IQ
10
5,05 50,50
Przelot 32-1"F IQ
3
5,15 15,45
Przelot 32-1"M IQ
10
4,64 46,40
Przelot 32-3/4"M IQ
2
4,53 9,06
Trójnik "SWIVEL" 1" M-M-F IR 7
5,67
Trójnik 3/4" F-F-F
1
4,12 4,12
Trójnik 32-32-32 IQ
3
12,36 37,08
Przewody elektryczne
10 x 0.75 mm2 11
0,00 0,00
Inne
Zawór kulowy 3/4" M-F (ze śrubunkiem) #

435,38

68,67 68,67
2

113,30 226,60

5,67

39,69

1

9,27

9,27

3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”.
Przewiduje się możliwość wykonywania wykopów za pomocą narzędzi ręcznych lub/i sprzętu
mechanicznego - do odspajania i zagęszczania gruntu oraz zasypywania wykopów – koparki łyżkowe i
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łańcuchowe do wykopów wąsko-przestrzennych, ładowarki, zagęszczarki typu "skoczek", młoty
pneumatyczne.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”.
5.2.

Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót

5.2.1. Roboty przygotowawcze, wytyczenie trasy
Prace pomiarowe będą polegały na odtworzeniu osi trasy w terenie według przekazanego projektu
przebiegu systemu automatycznego nawadniania. Kolejne punkty - początkowy, końcowy oraz
załamania osi trasy będą wyznaczane sytuacyjnie w odniesieniu do wytyczonych lub wykonanych
wcześniej nawierzchni i rabat oraz innych nasadzeń. Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o
dokumentację projektową. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie, a ewentualne rozbieżności
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
5.2.2. Roboty ziemne
Harmonogram robót:
1. Wytyczenie systemu nawadniania.
2. Roboty ziemne - kopanie rowów pod rury i okablowanie sterujące dla systemu nawadniania.
3. Ułożenie okablowania i rurociągów wraz z odgałęzieniami do emiterów.
4. Montaż zraszaczy.
5. Montaż elektrozaworów z regulatorem ciśnienia oraz skrzynek irygacyjnych.
6. Próba szczelności rurociągów automatycznego nawadniania.
7. Badania sprawności elementów elektrycznych.
8. Zasypanie rowów z zagęszczeniem.
9. Wykonanie połączeń między poszczególnymi odcinkami linii kroplującej.
10. Układanie linii kroplującej na rabatach.
11. Próbne uruchomienie systemu nawadniania wraz z regulacją zraszaczy.
12. Programowanie automatyki sterującej systemu nawadniania.
Zasady prowadzenia robót:
- Wykopy będą nie obudowane, prowadzone bez spadków - równolegle do powierzchni gruntu.
- Wykopy wykonywać należy mechanicznie lub ręcznie. Ręczne wykonanie wykopów konieczne jest w
pobliżu dużych drzew w obrębie rzutu ich koron oraz rejonie istniejącego podziemnego uzbrojenia, ze
względów bezpieczeństwa oraz zapobiegnięcia uszkodzenia istniejących już instalacji.
- W przypadku prowadzenie robót w pobliżu zabudowań, wykopy należy zabezpieczyć pod względem
BHP z uwagi na zagrożenie, jakie stanowią one dla osób trzecich.
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- Wykopy nie będą umacniane ze względu na przewidzianą małą głębokość wykopu - 40cm i 10cm. zakłada się szerokość wykopu - ok. 40cm
- Dno wykopu powinno być równe, wykop będzie prowadzony bez spadku - równolegle do powierzchni
gruntu.
- Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.
- W pobliżu drzew - w obrębie rzutu ich koron, należy utrzymywać ściany wykopu w stanie wilgotnym
poprzez osłanianie zwilżoną tkaniną oraz polewanie wodą, aby nie dopuścić do przesuszenia brył
korzeniowych drzew. Idealna sytuacja występuje jeżeli rowy są wykopane i zasypane tego samego dnia.
- Rowy zasypane będą po ułożeniu na podsypce z piasku rurociągów oraz okablowania sterującego,
oraz obsypaniu rur piaskiem, a następnie ułożeniu taśm ostrzegawczych.
- Aby uniknąć późniejszego zapadnięcia rowów, ich zasypanie powinno odbywać się stopniowo, przez
układanie i ubijanie kolejno warstw grubości nie większej niż 20cm.
- Do zasypania wykopów należy użyć gruntu z wykopów, składowanego podczas kopania wzdłuż
wykopu. Nadmiar gleby wynikający z objętości rur oraz podsypki piaskowej powinien być wywieziony
lub wykorzystany w ramach robót ziemnych na terenie inwestycji.
5.2.3. Roboty montażowe
Zasady wykonania robót montażowych:
- Linia kroplująca - na rabatach - należy ją układać w odstępach nie większych niż 0,6-0,8m na rabatach
kwiatowych lub 0,5m w nasadzeniach krzewów. Linię należy lekko zagłębić w wierzchniej warstwie
gruntu i umocować szpilkami.
- Po zakończeniu montażu każdego rurociągu sekcyjnego należy otworzyć odgałęzienia na końcu
rurociągu, a następnie otworzyć manualnie elektrozawór i przepłukać rurociąg wodą pod ciśnieniem, do
momentu usunięcia zanieczyszczeń.
- Ze względu na konieczność zabezpieczenia rurociągów przed przypadkowymi uszkodzeniami
mechanicznymi, przewidziano posadowienie rurociągów na głębokości 40 cm. Nad zsypanym
rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego, a pozostałą objętość wykopu
zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając stopniowo warstwami grubości do 20 cm.
- Zraszacze należy zwykle instalować w pionie, prostopadle do poziomu gruntu.
- Połączenie zaworów z rurami należy utworzyć w sposób umożliwiający łatwy demontaż w celu
przeprowadzenia konserwacji. Zawory powinny być zainstalowane w skrzynce zaworowej o rozmiarach
pozwalających na łatwy do nich dostęp.
- Montaż systemu powinien przebiegać zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową i ST.
- Pozostałe zasady montażu według normy PN-EN 12484-4.
5.2.4. Ułożenie niskonapięciowego okablowania sterującego
Zasadnicza metoda instalacji kabli elektrycznych powinna spełnić niżej podane wymagania:
- Podczas instalacji nie należy nadmiernie naciągać, rozciągać, związywać i szarpać kabli. Kable
należy ułożyć w rowie na ubitym podłożu, tak aby miały równe oparcie na swojej całej długości. Nadzór
podczas instalacji powinien zapewnić, żeby nie doszło do przecięcia lub nacięcia kabli.
- Należy pozostawić 1-metrowy luz tworząc poziomą pętlę na każde 100m ułożonego kabla i na każdym
rozgałęzieniu rowu lub zakręcie pod kątem 90º. Minimalny 1-metrowy luz należy pozostawić na każdym
połączeniu, aby umożliwić jego wyciągnięcie na powierzchnię ziemi w celu przeglądu.
- Połączenia kabli powinny zawsze być umieszczone w studzienkach.
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- Głębokość: na ogół kabli nie należy kłaść nad rurą, ale na dnie rowu obok rury.
- Kable niskonapięciowe 24V układane będą w rowach razem z rurociągami sekcji i razem oznaczone
folią ostrzegawczą.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Po zakończeniu montażu każdej z sekcji należy przeprowadzić próbę szczelności systemu, przed
zasypaniem wykopów. Przed próbą szczelności instalację należy napełnić wodą oraz dokładnie
odpowietrzyć. Ciśnienie próbne winno wynosić 100% założonego maksymalnego ciśnienia roboczego
sekcji. W przypadku wystąpienia przecieków podczas próby szczelności, nieszczelności należy usunąć i
ponownie przeprowadzić próbę szczelności. Należy wykonać pomiar kabli zasilających. Badania kabli
sterujących wg normy PN-EN 12484-4.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”.
Przyjętą jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału grawitacyjnego i rurociągu tłocznego i
uwzględnia on elementy składowe robót obmierzane według jednostek:
8.
ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom:
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 Odbiór końcowy
 Odbiór ostateczny pogwarancyjny
Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru próbki materiałów
wymaganych w umowie. Powinien również udowodnić że ich parametry są zgodne z wymaganiami
określonymi w odpowiednich normach.
Wykonawca powinien dostarczyć sprawozdania z badań ciśnieniowych sieci rurociągów.
Inspektor Nadzoru powinien sprawdzić, czy wszystkie zainstalowane materiały są zgodne z opisem
technicznym, oraz czy ich parametry odpowiadają danym zawartym w projekcie.
Inspektor nadzoru powinien sprawdzić , czy osprzęt, podział na sekcje, numer średnicy dyszy, wielkość
wypływu kroplownika i zasięg zraszacza są prawidłowo ustawione dla optymalnego działania systemu.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”.
10.
PRZEPISY PRAWNE
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych –
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 12484-4:2004 Nawodnienia - Automatyczne systemy nawadniania murawy. Część 4: Instalacja i
odbiór.
PN-EN 13635:2003 Nawodnienia. Systemy nawodnień umiejscowionych. Terminologia oraz dane
dostarczane przez producenta.
PN-EN 12484-2:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy. Część 2:
Projektowanie i określanie typowych wzorców technicznych.
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PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) - Część 2: Rury.
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki.
N SEP–E–004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi.

38
„Przebudowa placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni”

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 05
Zagospodarowanie zieleni
Kod CPV – 77.31.00.00-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Kod CPV - 77.31.41.00-5 – Usługi w zakresie trawników
1.

Wstęp

1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul.
Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”. na działce nr 156, obręb P-6, na terenie Centrum Seniora w
Pabianicach.
1.2.
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych w zakresie realizacji nasadzeń i trawnika w lokalizacji określonej w pkt.1.1.
1.3.1. Nasadzenia
Projekt zagospodarowania zieleni zakłada wprowadzenie nasadzeń ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji estetycznej. Nasadzenia poprowadzono głównie w części południowej działki, w strefie rekreacji.
Nowa zieleń nie koliduje z obecną oraz ma zapewnioną dostateczną ilości przestrzeni na prawidłowy
rozwój. Projektowane rośliny stanowią głównie krzewy liściaste kwitnące latem oraz przebarwiające się
jesienią i krzewy zimozielone. Dobrano gatunki nie wymagające skomplikowanej pielęgnacji, odporne
na niekorzystne warunki środowiska oraz wpisujące się w lokalny krajobraz.
1.3.2. Nawierzchnia trawiasta
Zakłada się rekultywację trawnika na powierzchni ok. 1410 m2 oraz dosianie nasion trawy w miejscu
niezadarnionych placów oraz w miejscu mat przerostowych i wykopów pod system nawadniania.
1.3.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy
przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu (do 3 km).
1.4.
Informacje o terenie budowy
Prace budowlane związane z zagospodarowaniem na terenie działki nr 156, obręb P-6.
2.

MATERIAŁY
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2.1
Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów w ST „Wymagania ogólne”.
2.2
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
Sadzonki drzew i krzewów powinny posiadać następujące cechy:
- materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkółkarskiej,
- rośliny powinny być min. trzykrotnie szkółkowane,
- rośliny muszą być prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
- materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem
niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.
3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”.
5.2.

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót

5.2.1. Sposoby ochrony zieleni
1) Zabezpieczanie pni, wykonać należy poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem
amortyzatora w postaci mat ze słomy, włóknin, gumowych opon.
Przy szalowaniu pni deskami należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
− deski powinny szczelnie przylegać na całej powierzchni pnia, a wysokość szalowania powinna
wynosić ponad 150 cm lub wysokość pierwszych konarów drzewa;
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− dolna część każdej deski powinna się opierać na podłożu, może być lekko wkopana. Jeżeli jest to
niemożliwe, można obsypać deski ziemią lub zastosować dodatkową opaskę z drutu;
− oszalowanie należy przymocować do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej. Opaski
takie należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie;
− w miejscach, gdzie szalunek nie przylega do pnia z uwagi na kształt strzały, wolne przestrzenie
należy uzupełnić słomą lub innym materiałem wypełniającym i izolującym;
− zabezpieczenie winno umożliwiać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego
zastosowanie samego miękkiego materiału jest niewystarczające.
2) Zabezpieczanie koron drzew polega na ochronie tych gałęzi drzew, które są najbardziej narażone na
uszkodzenia powodowane przez prace budowlane. W przypadkach kolizji konarów należy:
− podwiązać konar narażony na uszkodzenie do gałęzi nadległych;
− prawidłowo zaprojektować drogi komunikacyjne na placu budowy, uniemożliwiające ruch sprzętu pod
koronami drzew;
− wykonać dodatkowe osłony;
− w ostateczności usunąć konar stosując zasady prawidłowego cięcia drzew.
3) W celu zminimalizowania uszkodzeń systemów korzeniowych prace w obrębie bryły korzeniowej
powinny być wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym lub metodą bezrozkopową.
− nie należy wykonywać wykopów w odległości mniejszej niż 2m od pni drzew;
− nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa;
− przy głębokich wykopach zaleca się wykonać ekrany zabezpieczające;
− podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe
przed przesychaniem (matami lub folią);
− ograniczanie korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub piłą;
− niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych;
− nie należy zmieniać poziomu gruntu w odległości rzutu korony +1m;
− w przypadku konieczności zmiany poziomu gruntu należy wykonać systemy napowietrzające i
nawadniające – zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew.
Nadmierne zagęszczenie gleby w obrębie rzutu korony prowadzi do pogorszenia warunków powietrzno
– wodnych w glebie i tym samym do procesu zamierania korzeni. Korzenie żywicielskie (odpowiedzialne
za pobieranie wody i składników pokarmowych) zlokalizowane są we wierzchniej warstwie gruntu – do
30cm gł. Głębiej (do ok. 90cm) znajdują się korzenie szkieletowe (stanowiące o statyce drzewa). Zasięg
całego systemu korzeniowego drzewa sięga nawet do dwóch razy dalej niż obrys korony.
4) Składowanie materiałów w pobliżu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury
gleby w związku z czym obowiązują:
– zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiałów chemicznych i
budowlanych;
– zakaz składowania, wylewania środków trujących w obrębie drzew;
– zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pomiędzy drzewami;
– zakaz zagęszczania gruntu w pobliżu drzew.
5.2.2. Sadzenie roślin
1) Uwagi ogólne
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami
sztuki ogrodniczej. Podczas sadzenia roślin należy zwrócić uwagę na korzenie istniejących drzew oraz
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inne elementy zagospodarowania terenu, instalacje podziemne i naziemne. W przypadku kolizji z
projektowanymi nasadzeniami należy poinformować architekta nadzorującego prace, który podejmie
decyzję o zmianie lokalizacji roślin kolidujących z istniejącymi elementami.
2) Przygotowanie podłoża pod nasadzenia
Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczeń oraz uprawiony zależnie od rodzaju roślin. Niwelacja wszelkich nierówności terenu musi
być wykonana z użyciem gruntu rodzimego wolnego od zanieczyszczeń budowlanych. Należy
sprawdzić, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczającym stopniu. W przypadku nadmiernego
zagęszczenia należy wzruszyć go tak, by woda swobodnie przesiąkała. Dla ułatwienia pielęgnacji i aby
zapobiec przerastaniu chwastów pod powierzchnie pokryte krzewami należy zastosować agrowłokninę.
3) Przygotowanie dołów
Rozmiar dołu powinien być dostosowany do parametrów rośliny. Dół musi być przynajmniej o 30cm
głębszy od wysokości bryły korzeniowej i przynajmniej o 20 cm szerszy od promienia bryły. Dno
każdego dołu należy spulchnić na głębokość 20 cm. W sytuacji, kiedy sadzenie opóźni się w stosunku
do czasu wykopania dołów, należy je powtórnie wypełnić wykopanym wcześniej materiałem.
Przy kopaniu dołów powinno się zwrócić szczególną uwagę na korzenie istniejących drzew.
4) Ostateczne poziomy gruntu
Poziom gruntu nie może być zmieniany w zasięgu koron istniejących drzew. Na terenie nie można
pozostawić żadnych zagłębień umożliwiających zaleganie wód opadowych. Poziomy gruntu
przeznaczonego pod nasadzenia roślin powinny nawiązywać do poziomów terenu nie obsadzonego
roślinami, aby tereny te mogły tworzyć powierzchnię umożliwiającą odpływ wody.
5) Terminy sadzenia
Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu zimowego,
kiedy grunt jest zamarznięty (I połowa listopada - II połowa marca). Rośliny balotowane należy sadzić
jesienią. Rośliny powinny być sadzone w chłodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zostać wstrzymane,
jeżeli warunki mogą powodować degradację gleby lub wpłynąć niekorzystnie na przyjęcie się roślin
(długotrwałe wiatry, stagnująca woda, zbyt zbite podłoże itp.).
6) Sposób umiejscowienia roślin
Pozycja oraz ilość roślin jest zależna od wskazań zawartych w specyfikacji oraz na rysunkach
wykonawczych. Rośliny powinny być rozmieszczone równomiernie i tak dopasowane kształtem, by
uzyskać efekt pokazany na rysunkach dołączonych do niniejszego opracowania. Przed posadzeniem
rośliny powinny zostać rozstawione na pozycjach, które docelowo będą zajmować. Dopuszczalna jest
zmiana lokalizacji roślin przez architekta nadzorującego wykonanie projektu po wykazaniu kolizji z
korzeniami istniejących drzew lub podziemnymi elementami zagospodarowania terenu.
7) Wykończenie terenu pod nasadzeniami
Wykończenie terenu poprzez ściółkowanie należy zastosować przy nasadzeniach pod krzewami. Kora
powinna być rozsypana równomiernie na całej wyznaczonej powierzchni – warstwa 6 cm, po
zakończeniu sadzenia. Kora musi być dobrze przekompostowana, wolna od szkodników, chorób i
chwastów, a także odpowiednio rozdrobniona.
5.2.3 Nawierzchnia trawiasta
Zakłada się rekultywację trawnika na powierzchni ok. 1410 m2. Prace pielęgnacyjne należy zacząć od
dokładnego oczyszczenia trawnika z liści, gałązek, resztek suchych źdźbeł i wszelkich innych
zanieczyszczeń. W celu usunięcia mchu, chwastów i filcu należy przeprowadzić wertykulację, która jest
42
„Przebudowa placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni”

niezbędna, bowiem warstwa filcu utrudnia dopływ powietrza do korzeni murawy i zatrzymuje wilgoć na
powierzchni, nie pozwalając wniknąć jej w glebę. Wertykulację należy przeprowadzić dwukrotnie wzdłuż
obu krawędzi trawnika, prostopadle na całej powierzchni.
W miejscu niezadarnionych placów oraz w miejscu mat przerostowych i wykopów pod system
nawadniania należy dosiać trawę. Projektowaną nawierzchnię trawiastą należy uzyskać przez ręczny
wysiew nasion specjalnej mieszanki traw - w naszych warunkach, jako podstawową należy wybrać
jedną z trzech głównych traw rozłogowych. Miejsca, w których trawa będzie uzupełniana, należy
przekopać, dosypując piasek celem napowietrzenia. Po dosianiu trawy cały trawnik wymaga
dokładnego wałowania i obfitego podlania.
Podłoże, na którym ma być wysiany trawnik powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką
budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.
Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z kamieni, tłucznia, pozbawiony chwastów i innych
zanieczyszczeń,
- z uwagi na uprzednie prace montażowe urządzeń zabawowych, teren powinien być wyrównany,
splantowany z zachowaniem naturalnego spadku działki,
- przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiać ręcznie lub mechanicznie w ilości
25-30 g nasion na metr kwadratowy,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września.
- trawnik z siewu powinien składać się z gatunków niskich, rozłogowo- luźnokępkowych, o mocnym
systemie korzeniowym.
6.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”.
7.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”.
8.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”.
9.
PRZEPISY PRAWNE
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”.
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