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00. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

„SKWER  INŻYNIERÓW”  -  ewoluująca  instalacja  krajobrazowa  o  charakterze
reprezentacyjnym  i  użytkowym.  Projekt  małej  architektury,  urządzenia  zieleni  oraz
komunikacji zewnętrznej.

1.2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie zielenią placu przed istniejącymi
budynkami  uczelni,  budowa  dwóch  platform  w formie  kół  zębatych,  zbiornika wodnego  oraz
infrastruktury  mu  towarzyszącej,  lampy  w  formie  rzeźby  w  kształcie  wałka  zębatego  z
zewnętrznym oświetleniem, instalację elektryczną. Ponadto mała architektura oraz ciągi piesze.

1.3. Zakres robót obejmuje:

roboty przygotowawcze:
• wycinka części drzew rosnących na terenie objętym projektem zagospodarowania, wraz z

wykarczowaniem pni i korzeni,
• oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu,

roboty w zakresie fundamentowania i wykonania nawierzchni dla pieszych:
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
• wykonanie korytowania i rowków pod rury drenarskie
• wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej
• wykonanie podbudowy tłuczniowej
• wykonanie nawierzchni z wylewanego materiału poliuretanowego na podestach
• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm 

roboty w zakresie wykonania oczka wodnego:
• wykonanie warstwy odsączającej,
• umocnienie skarp oczka wodnego płytami betonowymi
• wykonanie podkładu ze żwiru gr. 25cm
• izolacja powierzchni membraną EPDM
• ułożenie geowłókniny
• ułożeniem rur drenarskich o średnicy 50mm na podsypce
• wykonanie studni drenarskiej
• podłączenie drenażu do studni drenarskiej
• montaż zestawu filtracyjnego
• montaż skimerra – oczyszczacza wody w oczku

wyposażenie skweru – wykonanie, dostawa i montaż:
• podesty w formie kół zębatych
• lampa w formie koła zębatego ,
• napis w konstrukcji stalowej 
• batut – miejskiego leżaka

roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych:
• rozścielenie ziemi urodzajnej
• wykonanie trawników dywanowych
• nasadzenia nowych drzew liściastych 

roboty w zakresie instalacji elektrycznej:
• wykonanie instalacji  elektrycznej zasilania pompy do oczka wodnego oraz do punktów

świetlnych 
• montaż punktów świetlnych
• rozbudowa skrzynki rozdzielczej 
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Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe:
• nie przewiduje się wywozu ziemi na składowisko odpadów. Urobek z wykopów i humus

do wyrównania lokalnych nierówności terenu zielonego.

1.4. Informacja o terenie budowy
Projektowany obiekt usytuowany jest w Bielsku-Białej przy ulicy Willowej,  na terenie Akademii
Techniczno - Humanistycznej.
Teren uczelni jest ogrodzony w całości.  Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki
terenu, podłożem terenu inwestycji jest trawa wraz z otaczającymi teren drzewami. 

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający  przekaże  wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonych  w
umowie  o  wykonanie  robót  budowlanych  oraz  wskaże  miejsca  dostępu  do  wody,  energii
elektrycznej i WC.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  spowodowane  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał
szkodliwych działań  szczególnie  w zakresie zanieczyszczeń powietrza,  nadmiernego hałasu i
innych  szkodliwych  dla  środowiska  i  otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy
wykonywaniu robót budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przy  realizacji  robót  przepisów  BHP,  a  w  szczególności
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia  i  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  dostarczy  na
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także
zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich

1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Certyfikat zgodności – jest to dokument potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja  zgodności –  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela
stwierdzające  na  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja  projektowa –  służąca do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót
budowlanych.
Grupy, klasy, kategorie robót  – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.)
Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  –  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych
i  przewodów  kominowych.  Odbiorem  częściowym  nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu
budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania,  przed  zgłoszeniem  do
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też „odbiorem
końcowym”,  polegającym  na  protokolarnym  przejęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
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wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar  robót –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.
Wyrób  budowlany –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów  o  wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyrobów  do  stosowania  we wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby budowlane  o  właściwościach
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spełnienie  wymagań  podstawowych,  określonych  w  art.  5  ust.  1  ustawy  Prawo  budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także
zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania
i kontroli jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i  urządzenia
wbudowane,  montowane lub  instalowane w trakcie  realizacji  robót  budowlanych odpowiadały
wymaganiom  określonym  w  art.  10  ustawy  –  Prawo  budowlane  oraz  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób
i  termin  przekazania  informacji  o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz
elementów  konstrukcyjnych  do  wykonania  robót,  a  także  o  aprobatach  technicznych  lub
certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac  budowy,  które  nie
uzyskają  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z
terenu budowy

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie
materiałów i  elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca
powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  autora  projektu  o  proponowanym  wyborze.
Inspektor  nadzoru,  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmie
odpowiednią  decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru  materiał,  element
budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.6.  Wykonawca jest  zobowiązany  do używania  wyłącznie  materiałów i  wyrobów pierwszego
gatunku.
Dotyczy to wszystkich zastosowanych materiałów i wyrobów.

3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robót.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową,  za ich zgodność z
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które mogą zakłócać normalne funkcjonowanie obiektu,
Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  o  spodziewanych  trudnościach  w  komunikacji,
dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakości
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  kontrolę  robót  i  wyrobów  budowlanych.  Wykonawca
zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

6.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania pobierania próbek i badania
materiałów a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentacja  budowy  powinna  być  zgodna  z  art.  3  pkt  13  ustawy  –  Prawo  budowlane.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  i
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Z uwagi  na  przyjęty  ryczałtowy  sposób  rozliczenia,  nie  przewiduje  się  prowadzenia  rejestru
obmiarów robót.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów
Występują  następujące  rodzaje  odbiorów:  odbiór  częściowy,  odbiór  etapowy,  odbiór  robót
zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  odbiór  końcowy,  odbiór  po  okresie  rękojmi,  odbiór
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory instalacji i urządzeń technicznych.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających.

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Ewentualne  odbiory  częściowe  i  etapowe  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie  o
wykonanie robót budowlanych.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy przeprowadza się  w trybie  i  zgodnie z warunkami  określonymi  w umowie  o
wykonanie robót budowlanych.

8.5. Odbiór po okresie rękojmi
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”.

8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  –  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  lub/oraz  przy  odbiorze  po  okresie
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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8.7. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  obowiązany  przygotować  odpowiednie
dokumenty.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne
(1)  Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez
Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego.
(2) Cena ryczałtowe o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ
na  koszty.  Ponadto  obejmuje  koszt  wszelkich  robót  przygotowawczych,  demontażowych,
odtworzeniowych, porządkowych.
(3) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
(4) Szczegółowe zasady płatności - zgodnie z Umową o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Obowiązującymi dokumentami są:
- umowa z Zamawiającym,
- dokumentacja projektowa,
- prawo budowlane z rozporządzeniami,
- obowiązujące i powołane normy,
- aprobaty techniczne,
- ustalenia i uzgodnienia z inwestorem na budowie.
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01. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA FUNDAMENTOWANIA I NAWIERZCHNI DLA 
PIESZYCH.

Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych:
Roboty w zakresie usuwania gleby - 45112000-5

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne - 45111200-0

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót ziemnych – korytowania pod wykonanie nawierzchni poliuretanowej i z kostki betonowej,
wykonanie  warstw podbudowy oraz samej  nawierzchni  poliuretanowej  i  z  kostki  brukowej  na
ciągach pieszych gr. 6cm.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują:

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
• wykonanie korytowania pod nawierzchnie dla pieszych i rowków pod rury drenarskie
• wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej
• wykonanie podbudowy tłuczniowej
• wykonanie nawierzchni z wylewanego materiału poliuretanowego na podestach zgodnie z

technologią wykonania
• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z  SIWZ i
poleceniami Zamawiającego.

2. Sprzęt
Roboty  związane  z  wykonaniem  robót  fundamentowych  i  podbudowy  pod  nawierzchnie  dla
pieszych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

3. Materiały:
• Kruszywo łamane o frakcji: 35 ÷ 65 mm,
• Kruszywo łamane o frakcji: 0 ÷ 5 mm,
• Piasek frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolny od cząstek gliny i mułu wg PN – EN 1177:2000/A1

4. Sprzęt:
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

5. Transport:
Kruszywo  i  piasek  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,  nadmiernym
wysuszeniem  i  zawilgoceniem.  Należy  go  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
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6. Wykonanie robót
6.1. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte . Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub
mechanicznie)  muszą  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  warunków  terenowych  oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego.
Dno wykopu musi być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
Wykopy  pod  kanalizację  należy  wykonać  o  ścianach  pionowych.  Wykop  pod  kanał  należy
rozpocząć od najniższego punktu  tj.  od wylotu do odbiornika i  prowadzić  w górę w kierunku
przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzi boczne wykopu oznacza
się  przez  odmierzenie  od  kołków  osiowych  prostopadle  do  trasy  kanału  połowy  szerokości
wykopu  i  wbicie  w  tym  miejscu  kołków  krawędziowych,  naciągnięcie  sznura  wzdłuż  nich  i
naznaczenie  krawędzi  na  gruncie  łopatą.  Wydobywaną  ziemię  na  odkład  należy  składować
wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu.
Przejście to musi być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.

Dla  gruntów  nawodnionych  (definicja  gruntu  nawodnionego  wg  PN-B-02480:1986)  należy
prowadzić wykopów umocnione. Obudowa musi wystawać 15 cm ponad teren.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia
naturalnej  struktury  gruntu.  Pogłębienie  wykopu  do  projektowanej  rzędnej  należy  wykonać
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wyjście  (zejście)  po  drabinie  z  wykopu  musi  być  wykonane  z  chwilą  osiągnięcia  głębokości
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m .
Rozluźnienie  gruntu  odbywa  się  ręcznie  za  pomocą  łopat  i  oskardów  lub  mechanicznie
koparkami.
Rozluźniony  grunt  wydobywa się  na  powierzchnię  terenu  przez  przerzucenie  nad  krawędzią
wykopu.

6.2. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne.
Wykonując wszystkie warstwy podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich
spadków poziomych  –  do  2% w kierunku  projektowanych  terenów zielonych  i  zagęszczenie
mechaniczne poszczególnych warstw.
Obrzeża utrzymujące podbudowę i nawierzchnię ustawić na wysokości dopasowanej do grubości
warstw  podbudowy  i  nawierzchni  w  ten  sposób,  by  zostały  przykryte  przez  nawierzchnie
syntetyczne.

6.3. Wykonanie nawierzchni syntetycznych
Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna jednego rodzaju  rozróżniona kolorem, przepuszczalna dla
wody zgodnie z dokumentacją projektową. 
Nawierzchnie  powinny  zostać  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  oraz  posiadać
wszelkie  niezbędne  atesty,  dopuszczenia  oraz  certyfikaty.  W  szczególności  nawierzchnie
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1177
Wykonawca nawierzchni zobligowany jest do dostarczenia Inwestorowi wszelkich dokumentów
(atesty, certyfikaty) niezbędnych do odbioru wykonanej nawierzchni.
W  projekcie  przyjęto  rozwiązanie  nawierzchni  syntetycznej  z  materiału  poliuretanowego
wylewanego grubości 10mm w kolorach RAL 5017 ( błękitny) i RAL 3017 (czerwony).
Krawędzie podestów wykonać z wykorzystaniem krawężnika elastycznego.

UWAGA:
Inwestor  dopuszcza  stosowanie  innego  rodzaju  nawierzchni  syntetycznych  pod  warunkiem
spełnienia poniższych wymogów:

• nawierzchnia  będzie  miała  porównywalne  bądź  lepsze  parametry  techniczne  od
nawierzchni przyjętej w projekcie,
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• wykonawca dokona wyboru producenta oraz rodzaju nawierzchni po uzyskaniu akceptacji
Inwestora oraz Projektanta,

• projekt  przewiduje  stosowanie  nawierzchni  gładkiej,  dopuszcza  się  stosowania
nawierzchni   wylewanych,  nie  dopuszcza  się  stosowanie  nawierzchni  syntetycznej
trawiastej,

• nawierzchnia  będzie  posiadała  wszelkie  niezbędne  atesty  oraz  certyfikaty  wymagane
przez polskie prawo.

6.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Nawierzchnia  ciągów  pieszych  wykonana  z  kostki  betonowej  gr  6cm  w  kolorze  negro  o
specyfikacji takiej samej lub równowaznej jak np. kostka Semmelrock naturo o regularnej formie
stylizowanej na granit. Nawierzchnię wykonać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej  od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię
ułożonych kostek  przy  użyciu szczotek  ręcznych lub  mechanicznych i  przystąpić  do  ubijania
nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana
do ruchu.

7. Kontrola jakości robót
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  SIWZ  pod  względem
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

8. Obmiar robót
Jednostkami  obmiaru  są:  m3  (objętość  robót  ziemnych),  m2  (powierzchnia  nawierzchni),  m
(długość obrzeży)

9. Odbiór robót
Odbioru robót  dokonuje  się na podstawie oględzin i  stwierdzenie  zgodności  wykonania robót
zgodnie z umową.

10. Podstawa płatności
Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane.
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02. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA OCZKA WODNEGO

Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych:

Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów  komunikacyjnych  i  linii
energetycznych 45231000-5

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót związanych z wykonaniem oczka wodnego i sieci drenarskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują:

• wykonanie warstwy odsączającej,
• umocnienie skarp oczka wodnego płytami betonowymi
• wykonanie podkładu ze żwiru gr. 25cm
• izolacja powierzchni membraną EPDM
• ułożenie geowłókniny
• ułożeniem rur drenarskich o średnicy 50mm na podsypce
• wykonanie studni drenarskiej
• podłączenie drenażu do studni drenarskiej
• montaż zestawu filtracyjnego
• montaż skimerra – oczyszczacza wody w oczku

 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z  SIWZ i
poleceniami Zamawiającego.

2. Materiały:
• Kruszywo łamane o frakcji: 35 ÷ 65 mm,
• Kruszywo łamane o frakcji: 0 ÷ 5 mm,
• Piasek frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolny od cząstek gliny i mułu wg PN – EN 1177:2000/A1
• membrana EPDM
• geowłóknina
• Rury drenarskie o średnicy 50mm
• studnia drenarska kontrolna o średnicy 1000mm z zamkniętym dnem i włązem np. Kessel

LW 1000
• zestaw filtracyjny o parametrach takich samych lub równoważnych jak np. Oase BioPress

Set 6000
• oczyszczacz wody – skimerr.

3. Sprzęt 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
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4. Transport
Kruszywo  i  piasek  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,  nadmiernym
wysuszeniem  i  zawilgoceniem.  Należy  go  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy dna i ścian bocznych oczka wodnego.
Wykonując wszystkie warstwy podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich
spadków poziomych  –  do  2% w kierunku  projektowanych  terenów zielonych  i  zagęszczenie
mechaniczne poszczególnych warstw.
Obrzeża utrzymujące podbudowę i nawierzchnię ustawić na wysokości dopasowanej do grubości
warstw  podbudowy  i  nawierzchni  w  ten  sposób,  by  zostały  przykryte  przez  nawierzchnie
syntetyczne.

5.2. Izolacja powierzchni niecki oczka wodnego membraną EPDM
Warstwa  szczelna  z  membrany  EPDM  powinny  zostać  wykonana  zgodnie  z  z  zaleceniami
producenta  oraz  obowiązującymi  normami,  a  także  posiadać  wszelkie  niezbędne  atesty,
dopuszczenia oraz certyfikaty. 
Wykonawca nawierzchni zobligowany jest do dostarczenia Inwestorowi wszelkich dokumentów
(atesty, certyfikaty) niezbędnych do odbioru wykonanej nawierzchni.

5.3. Ułożenie warstwy z geowłókniny

5.4. Drenaż
Dla kanałów budowanych w gruntach spoistych pod rury należy wykonać podsypkę z piasku i
grubości 10 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami ręcznymi.
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanału. 
Podsypka  powinna  być  dokładnie  przygotowana,  aby  umożliwić  ułożenie  rury  zgodnie  z
prawidłową niweletą, z korpusem rury opartym równomiernie na podłożu. 
Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z
granulatu. Rury PVC należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych.
Przed  ukończeniem  dnia  roboczego  lub  zejściem  z  budowy,  należy  zabezpieczyć  końce
układanego  kanału  przed zamuleniem wodą gruntową  lub  opadową przez  zatkanie  wlotu  do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.5. Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729.
Lokalizacja  i  wykonanie studzienek musi  być zgodna z Dokumentacją Projektową.  Studzienki
kanalizacyjne muszą być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz nie
mogą być unoszone w skutek wyporu wody.
Włazy kanałowe muszą mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm. Włazy należy usytuować nad
stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne
muszą być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02. W innych przypadkach
zaleca się stosowanie włazów typu lekkiego wg PN-87/H74051/01.
Poziom górnej powierzchni włazu na nawierzchni utwardzonej musi być równy z nią, natomiast w
trawnikach i zieleńcach musi znajdować się co najmniej 8 cm ponad terenem.
Pod  dno  należy  ułożyć  podsypkę  z  piasku  grubości  20  cm w  gruncie  suchym,  ze  żwiru  z
drenażem w gruncie nawodnionym. 
S.C.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  SIWZ  pod  względem
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są: m3 (objętość robót ziemnych), m2 (powierzchnia nawierzchni), 
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8. Odbiór robót
Odbioru robót  dokonuje  się na podstawie oględzin i  stwierdzenie  zgodności  wykonania robót
zgodnie z umową.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane.
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03. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych:

Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77310000-6

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z wykonaniem wycinki, nasadzeń drzew oraz nawierzchni trawiastej 

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robót objętych ST
• wycinka części drzew rosnących na terenie objętym projektem zagospodarowania, wraz z

wykarczowaniem pni i korzeni,
• oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu,
• rozścielenie ziemi urodzajnej
• wykonanie trawników dywanowych
• nasadzenia nowych drzew liściastych 

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z  SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIAŁY
Materiał do zabezpieczenia drzew i krzewów na okres prowadzonych prac:

 Deski 200x25 mm 
 Stare opony samochodowe 
 Maty słomiane 
 juta lub agrowłókniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systemów korzeniowych 
 Drut stalowy 4-6 mm lub taśma 
 Środki grzybobójcze 

3. SPRZĘT
3.1.Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

3.2 Sprzęt do usuwania drzew i krzewów
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z placu budowy, 
 spycharki, 
 koparki  lub  ciągniki  ze  specjalnym  osprzętem  do  prowadzenia  prac  związanych  z

wyrębem drzew. 

3.2 Sprzęt do przesadzania drzew i krzewów
Do wykonywania robót związanych z przesadzeniem drzew i krzewów należy stosować: 

 sprzęt do ręcznego wykopywania bryły korzeniowej, lub 

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„SKWER INŻYNIERÓW”  instalacja krajobrazowa na terenie ATH Bielsko-Biała

 specjalne maszyny przeznaczone do przesadzania drzew i krzewów. 

4. TRANSPORT
Transport  materiałów  powinien  się  odbywać  samochodami  sprawnymi  technicznie  i
dostosowanymi do wielkości i ciężaru przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.2 Usuwanie drzew i krzaków
Roboty  związane z usunięciem drzew i  krzaków obejmują  wycięcie  i  wykarczowanie  drzew i
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dołów. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez
Zamawiającego.  Roślinność  istniejąca  nie  przeznaczona  do  usunięcia,  powinna  być  przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli  roślinność, która ma być zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. Poza
miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do
budowy nasypów i zagęścić, 
Doły  w  obrębie  przewidywanych  wykopów,  należy  tymczasowo  zabezpieczyć  przed
gromadzeniem się w nich wody. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami
Zamawiającego.  Jeżeli  dopuszczono  przerobienie  gałęzi  na  korę  drzewną  za  pomocą
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta
sprzętu.  Nieużyteczne pozostałości  po  przeróbce  powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z
terenu budowy. 

5.3 Sadzenie zieleni 
Gatunki   roślin  nasadzanych  oraz  sposób  ich  nasadzeń  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowej.
Po  przesadzeniu  należy  zadbać  o  odpowiednią  stabilizację  drzewa  za  pomocą
zaimpregnowanych palików. 

6. Kontrola jakości robót
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  SIWZ  pod  względem
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

7. Obmiar robót
Jednostkami  obmiaru  są:  m3  (objętość  robót  ziemnych),  m2  (powierzchnia  nawierzchni),  m
(długość obrzeży)

8. Odbiór robót
Odbioru robót  dokonuje  się na podstawie oględzin i  stwierdzenie  zgodności  wykonania robót
zgodnie z umową.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane.
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04. INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  
 

Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych:

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45311000

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie
kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotyczą zasad  wykonywania  i
odbioru robót związanych z:

• wykonanie instalacji  elektrycznej zasilania pompy do oczka wodnego oraz do punktów
świetlnych 

• montaż punktów świetlnych
• rozbudowa skrzynki rozdzielczej

2. MATERIAŁY
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów
pod warunkiem:

• spełniania tych samych właściwości technicznych,
• przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i  montażu instalacji,  urządzeń elektrycznych i  odbiorników energii  elektrycznej
należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Zastosowanie  innych  wyrobów,  wyżej  nie  wymienionych,  jest  możliwe  pod  warunkiem
posiadania przez nie  dopuszczenia do stosowania  w budownictwie  i  uwzględnienia ich  w
zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  elektroenergetycznych  w  obiekcie
budowlanym.

3. SPRZĘT
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.

4. TRANSPORT
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 
montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla 
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.
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5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:

• przemieszczenie w strefie montażowej,
• złożenie na miejscu montażu wg projektu,
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu

osprzętu,
• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,

konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,
• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i

przewodów
• łuki  z  rur  sztywnych  należy  wykonywać  przy  użyciu  gotowych  kolanek  lub  przez

wyginanie  rur  w trakcie  ich  układania.  Przy  kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie
może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej  średnicy  rury.  Najmniejsze  dopuszczalne
promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

5.3.   Montaż  opraw oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników
energii elektrycznej
Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych
zniszczeń  i  zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi
antykorozyjnie  na  kołkach  rozporowych  plastikowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie
odbiorów      1-fazowych.

5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał
elektryczny,  należy  wykonać  instalacje  połączeń wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa się  z
połączenia  wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego
(dodatkowego  -  dla  części  przewodzących,  jednocześnie  dostępnych)  i  nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc  przewody  ochronne  z
częściami przewodzącymi innych instalacji.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  SIWZ  pod  względem
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

7. Obmiar robót
Jednostkami  obmiaru  są:  m3  (objętość  robót  ziemnych),  m2  (powierzchnia  nawierzchni),  m
(długość obrzeży)

8. Odbiór robót
Odbioru robót  dokonuje  się na podstawie oględzin i  stwierdzenie  zgodności  wykonania robót
zgodnie z umową.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z zapisami w Umowie o roboty budowlane.
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