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ST.O - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Część ogólna. 

Przedmiot zamówienia: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAKŁADU 
POPRAWCZEGO W BARCZEWIE. DZIAŁKA NR 71/2 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne, 

odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych 

dotyczących robót budowlanych obejmujących przedmiotowe zadanie. 

1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą 

być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu z 

dokumentacją projektową i przepisami Prawa Budowlanego. ST określa wymagania 

wspólne dla wszystkich elementów robót. Specyfikacja swoim zakresem obejmuje 

niżej wymienione prace: 

- Roboty rozbiórkowe 

- Roboty budowlane  

1.2 Teren inwestycji. 

Teren zakładu poprawczego w Barczewie dz. nr ew. 71/2 

- działka zagospodarowana   

1.3 Organizacja robot. 

- przekazanie placu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami 

prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający udostępni na zasadach ogólnie 

obowiązujących pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy oraz umożliwi 

korzystanie dla celów budowy z instalacji sieci wod-kan i energii elektrycznej. 

1.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a także 

do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub właściciela obiektu w 

przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji. 

1.5. Ochrona Środowiska. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i normatywów z zakresu 

ochrony środowiska na placu budowy i przyległego terenu. Powinien on unikać 

podczas robot działań powodujących zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych. 

nadmiernego hałasu itd. 

1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie. 

Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić zatrudnionym  pracownikom  właściwe  

warunki  bezpieczeństwa  i higieny pracy. W tym celu powinien dostarczyć na 

budowę odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe, ochronne oraz inne 

urządzenia zapewniające bezpieczne wykonywanie pracy. 



Plan BIOZ 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BiOZ (plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) na podstawie „Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". Plan ten należy dołączyć do projektu 

obejmującego przedmiot zamówienia. Plan BiOZ należy opracować zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 póz. 1126, 

06.02.2003 Dz. U. Nr 47 póz. 401 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 póz. 1650 (Minister 

Pracy i Polityki Socjalnej) 

1.7. Materiały. Właściwości wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robot budowlanych mają być stosowane materiały wykazane w 

projekcie, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru w 

uzgodnionym terminie określone prawem certyfikaty materiałów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i zainstalowane urządzenia odpowiadały 

wymogom określonym w art. 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca zapewni  

właściwe składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  na  placu  budowy,  zapewni   

ich  właściwe oznakowanie i udostępni do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiały, 

które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru należy usunąć z placu budowy. 

l .8. Sprzęt budowlany (maszyny, przyrządy i urządzenia). 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na  jakość robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów dopuszczających sprzęt do  użytkowania, zgodnie z 

odpowiednimi przepisami. 

1.9. Środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie 

wpłyną na jakość transportowanych materiałów. 

1.10. Właściwości wykonywania robot budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, z 

dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, 

oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystąpienia do 

robot jest komisyjne przekazanie placu budowy. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji budowy z zapewnieniem  

odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej, określeniem sposobu 

składowania materiałów. Wykonawca  będzie na bieżąco usuwał wszelkie 

zanieczyszczenia powstałe w wyniku prowadzenia robot. 

1.11. Kontrola jakości robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robot, stosowanych 

materiałów  i elementów. Zapewni on odpowiedni system kontroli i możliwości 

sprawdzenia materiałów. Wykonawca przedstawi w uzgodnionym   terminie   

inspektorowi   nadzoru   "Program   zapewnienia jakości"   z   uwzględnieniem   

danych dotyczących materiałów i sprzętu, kwalifikacji pracowników. Wszystkie 

badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Informacje o 

wynikach badań i pomiarów będą przekazywane inspektorowi nadzoru. Inspektor 

nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności kontrolnych 

wykonania robot oraz użycia materiałów. 



Dokumentacja budowy obejmuje: 

- Informacje o zgłoszeniu robót wraz z załączonym projektem budowlano-

wykonawczym 

- Dziennik budowy 

- Księga obmiaru 

- Protokoły odbiorów 

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji 

budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

1.12. Obmiar robót. 

Obmiar robot określa taktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego z podaniem terminu i zakresu robót. Wyniki wpisywane będą w 

księdze obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna dla udokumentowania 

wszelkich wykonanych robót. Odbioru wykonanych robót dokonuje kierownik 

budowy. 

Zastosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy  winne być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

1.13. Odbiory robót budowlanych. 

Odbiory robót budowlanych odbywają się w następujących etapach: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiór częściowy 

- Odbiór końcowy 

- Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu. 

Odbioru tych robót dokonuje Zamawiający po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę za 

pomocą wpisu do Dziennika  Budowy. Obmiar należy przeprowadzić zgodnie z 

zawartą umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w 

oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST. 

Odbiór częściowy robót 

Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje Zamawiający  

 

 

Odbiór końcowy robót 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgłasza 

Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do dokonania odbioru końcowego. 



Odbiór końcowy przeprowadza się w terminie ustalonym w umowie. 

Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy. 

Komisja ta dokonuje oceny jakości robót i jej zgodności z dokumentacją projektową 

Podczas odbioru końcowego komisja weryfikuje realizacje ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku 

niewykonania robót poprawkowych lub  uzupełniających komisja może podjąć 

decyzje przerwania odbioru i ustalić jego nowy termin. 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót zaistniałych w czasie trwania 

gwarancji. Odbiór pogwarancyjny dokonuje się przez wizje obiektu z uwzględnieniem 

zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym robót. 

1.14. Dokumenty odbioru końcowego. 

Zamawiający ustala wzór protokołu odbioru końcowego, który stanowi podstawowy 

dokument dla dokonania czynności odbioru końcowego.  

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do odbioru końcowego następujące 

dokumenty: 

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- Technologię prowadzenia robót 

- Dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- Deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 

następny termin odbioru końcowego. Komisja ustala również terminy wykonania 

robót poprawkowych i uzupełniających zestawionych wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

1.15. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru 

robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST.SST, w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących 

przepisach. 

- Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 



- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty . 

1.16. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. póz. 414 z późn. zm. z 

27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10majapoz.718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 74. póz. 676). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, póz. 

1555). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. póz. 637). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107. póz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. póz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, póz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47 z dnia 19 marca 2003 r., póz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.l138). 

 

 



 

SST.I Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – rozebranie istniejącej nawierzchni 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką nawierzchni 
z kostki brukowej i asfaltu na terenie Zakładu Poprawczego w Barczewie. 

Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką: 
• istniejącej nawierzchni z kostki brukowej i asfaltu 

1.2. MATERIAŁY 

Materiały rozbiórkowe traktuje się jako gruz.  
Wyjątek stanowi materiał nawierzchnia z kostki, która po rozbiórce i posortowaniu 
zostanie załadowana, przewieziona i przekazana jako materiał do ponownego 
ułożenia w innym miejscu. 
 

1.3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów stolarki może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
− ładowarki, 
− Żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne,  
 

1.4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz na dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych lub 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 



Rozbiórki 

Przy chodniku ułożonym na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych 
piaskiem rozbiórkę można przeprowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi 
pomocniczych. 

Rozbiórkę chodnika ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach 
wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową drągami stalowymi, uzyskując znacznie 
mniej materiału do ponownego użycia niż w przypadku poprzednim. 

Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie, po jej 
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starą podsypkę piaskową, w zależności od jej 
stanu, albo pozostawia się, względnie usuwa zanieczyszczoną górną warstwę. 

Kostki betonowe otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego 
wbudowania, należy dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie 
kolidujących z wykonywaniem robót. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Rozbiórki 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić 
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów ślusarskich i dołączyć 
do dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania. Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. Elementem 
kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe. 

1.10. PRZEPISY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 
• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 
• Aprobaty techniczne 
 

  



SST.II Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – układanie kostki brukowej 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki betonowej brukowej na terenie Zakładu Poprawczego w 
Barczewie. 

Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 

1.2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy budowie chodników z kostki brukowych betonowych są: 
– piasek na podsypkę i do zapraw,  
– cement do podsypki i do zapraw,  
– woda,  
– materiały do wykonania ławy. 
 
Betonowe kostki brukowe grubości 6 cm spełniającej poniższe wymagania. 
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. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: - na długości ± 3 mm, - na szerokości ± 3 mm, - na 
grubości ± 5 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 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). 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. Mrozoodporność nie powinna 
być mniejsza niż F 50. 
 
Betonowe kostki brukowe „starobruk” 
Kolor wskazany przez inwestora. 
 
Ławy betonowe 
Do wykonania ław betonowej pod krawężnik należy stosować beton klasy C12/15 wg 
PN-EN 206-1. 
 
Obrzeże betonowe 
Wymiary 6x20cm. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C25/30 według PN-EN 206-1:2003. 



1.3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z układaniem kostki brukowej może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
− płyty wibracyjne 
− Żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 

1.4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz na dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych lub 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
kostek spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem , a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię.  

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 
 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1,0 cm. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić 
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów i dołączyć do 
dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania. Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. Elementem 
kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe. 

1.10. PRZEPISY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 
• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 
• Aprobaty techniczne 
 

 

  



SST.II Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – humusowanie z obsianiem trawą 

1.1. WSTĘP 

Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z humusowaniem i 
obsianiem trawą części terenu przy Zakładzie Poprawczym w Barczewie. 

Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z humusowaniem i obsianiem trawą terenu. 

1.2. MATERIAŁY 

Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników 
organicznych. Humus powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny 
od zanieczyszczeń obcych. 
 
Trawa  
Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych a więc do 
rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne 
mieszanki traw, mające gęste i drobne korzonki. 
Do obsiania skarp należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej 
jakości, spełniającej wymagania normy PN-78/R-65023 
 

1.3. SPRZĘT 

Do wykonania robót może być wykorzystany każdy sprzęt zaakceptowany przez 
Inspektora. 

1.4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz na dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych lub 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 5 cm po moletowaniu i 
zagęszczeniu. 



Obsianie powierzchni trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być 
równomiernie rozsypane na powierzchni, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez 
lekkie grabienie powierzchni. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby 
zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy należy 
systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W trakcie wykonywania robót i odbioru należy zbadać prawidłowość humusowania i 
obsiania trawą. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru 
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić 
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów i dołączyć do 
dokumentacji budowy. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST. 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania. Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. Elementem 
kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe. 

1.10. PRZEPISY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401); 
• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów 
• Aprobaty techniczne 
 

 


