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SCIEŻKA ROWEROWA, UTWARDZENIA I PARKINGI  

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścieżek rowerowych.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z budową ścieżki dydaktycznej wraz z przyrodniczym 

terenem rekreacyjnym celem przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego w dolinie 

rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem ścieżki rowerowej o nawierzchni z brukowej kostki betonowej 

wibroprasowanej.  
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Ścieżka rowerowa - pas terenu przystosowany i przeznaczony wyłącznie dla ruchu 
rowerowego. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Inwestora. 

1.5.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których 

koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej (w szczególności koszty wytyczenia obiektów oraz 

ewentualnego wskazania granic, koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej itd.). 

- koordynacje i nadzór techniczny (zatrudnienie Kierownika Budowy); 

- koszty oznakowania budowy oraz koszty projektów organizacji ruchu na czas prowadzonych 

robót; 

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikającymi  

z BHP i  p.poż., 

- koszty utrzymania placu budowy w tym mediów, 

- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 

technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz 

opisanych w SST. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi w tym dokumentację projektową oraz STWiOR. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za określenie lokalizacji i współrzędnych  

punktów głównych obiektu, w tym reperów roboczych oraz  ochrona punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 



 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru lub Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

- Umowa; 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

- STWiOR; 

- Obmiar robót; 

- Dokumentacja projektowa; 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetragowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru lub Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne SST i z 

dokumentacją projektową. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

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

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

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody 

stojącej, podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 

tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i d róg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 



Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, 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 tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz b ędzie z 

nimi współpracował, dostarczaj ąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

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

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. W  przypadku  zniszczenia lub  

uszkodzenia  dróg    dojazdowych  Wykonawca  będzie odpowiadał za ich naprawę.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji  robót  wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
   
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
2.1.1.Inspektor nadzoru, (Inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które: 

1/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 99/98), 

2/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniaj ą wymogi SST. 

3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 



jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą 

odrzucone. 

2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1.3. 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 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający uzna iż dany 

materiał równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada on cechy 

jakościowe i użytkowe nie gorsze niż materiały projektowane w szczególności cechy opisane 

w SST. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiałów zamiennych. Dopuszczone zaakceptowane rodzaje 

materiałów nie mogą być później zamieniane bez zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
    
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Kruszywo naturalne do podbudowy 

Kruszywo użyte do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno 

być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.2.2. Materiały do wykonania nawierzchni 
 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 
 
2.2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania robót należy zastosować betonową kostkę brukową grubości 8 cm kolorową 

(kolor Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru). 

Kształt i deseń układanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości 3 mm, 

- na szerokości  3 mm, 

- na grubości 5 mm. 



2.2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 

60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza 

niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 

wynosić nie więcej niż 5%.  

2.2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i 

odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5%, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%.  

2.2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 

wynosić nie więcej niż 4 mm. 

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

Piasek na podsypkę i do wypełnienia złączy między kostkami powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 13043:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, cement 

portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, 

wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku, podsypkę należy 

wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 
 
3. SPRZĘT   
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku  

w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
  
4. TRANSPORT 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 

samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Do podstawowych robót objętych niniejszą SST przy budowie ścieżek rowerowych należą:  
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  



- wykonanie podbudowy,  
- wykonanie nawierzchni,  
- ewentualne wykonanie robót wykończeniowych, np. umocnienie skarp, jeżeli ścieżka 

rowerowa położona jest na nasypie lub w wykopie.  
5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do właściwych robót należy: 

- wytyczyć w terenie trasę ścieżki rowerowej, 

- oczyścić teren z drzew i krzewów, 

- wykonać zdjęcie humusu o grubości warstwy określonej w dokumentacji projektowej, SST 

lub we wskazaniach Zamawiającego. 
  
5.3. Przygotowanie podłoża i wykonanie koryta 
 

Koryto, profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie. Szerokość koryta i 

profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 

-5 cm. Nierówności koryta (profilowanego podłoża) nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki 

poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 
  
5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-

wodnych, stanowi: 

- podbudowa tłuczniowa, 

- podbudowa betonowa, 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować krawężniki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 (zgodne z dokumentacją projektową i zaakceptowane 

przez Inżyniera). 

5.6. Podsypka 

Podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 

Na podsypkę należy stosować piasek, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna się wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 

do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, 

szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. 



 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych 
 

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
a) dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów,   
6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłoża 

Rodzaj gruntu podłoża należy określić na podstawie badań laboratoryjnych.  
Kontrola jakości przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej.  
6.3. Sprawdzenie wykonania podbudowy 

Kontrola jakości wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodności z:  
a) dokumentacją projektową w zakresie: rodzaju, grubości i spadków poprzecznych - na 

podstawie oględzin i pomiarów,  
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST - dla zastosowanej w dokumentacji 

projektowej podbudowie.  
6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z:  
a) dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, 

rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych,  
b) wymaganiami podanymi dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
6.6. Sprawdzenie wykonania robót wykończeniowych 

Kontrola jakości wykonania robót wykończeniowych polega na sprawdzeniu ich 

zgodności z dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów.  
6.8. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

Przeprowadzane pomiary nie powinny wykazać większych odchyleń w zakresie cech 

geometrycznych nawierzchni ścieżek rowerowych niż to podano w tablicy 1.  
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni ścieżek rowerowych 
 

Cechy geometryczne nawierzchni  

Dopuszczalne 

odchylenia 

  

Szerokość, cm  ± 5 

Równość podłużna, mm  9 

Równość poprzeczna, mm  9 

Pochylenie poprzeczne, %  ± 0,5 

Odchylenie osi w planie, cm  ± 5 

Grubość warstwy odsączającej, cm  +1  i  -2 

Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm  ± 0,5 

*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni liczone dla 

łącznej grubości warstw  

6.9. Ocena wyników badań  

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w niniejszej specyfikacji.  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST, powinny być 
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z SST, a po przeprowadzeniu badań i 
pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji Zamawiającego. 



7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar - m2  (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacją 

projektową i pomiarami w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po 

wykonaniu: prac pomiarowych, robót przygotowawczych, koryta i ewentualnie warstwy 

odsączającej oraz podbudowy, 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płatność za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiałów, 

- wykonanie koryta i ewentualnie warstwy odsączającej, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie nawierzchni, 

- wykonanie robót wykończeniowych, 

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywołanych w  niniejszej ogólnej 

specyfikacji technicznej. Ponadto obowiązuje: 

1. Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic, MTiGM, 1990r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAŁA ARCHITEKTURA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z montażem małej architektury  na obszarze ścieżki dydaktycznej 

wraz z przyrodniczym terenem rekreacyjnym celem przeciwdziałania degradacji środowiska 

naturalnego w dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem stanowiącym integralną część dokumentacji 

przetargowej . 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z montażem wyposażenia ścieżki i zagospodarowania  elementami małej architektury.  

1.4. Określenia podstawowe 

Nazwy elementów wyposażenia są przypisane do typowych konstrukcji, których kształt  

i wielkość określają odpowiednie normy z grupy PN-EN 16630 . 

1.5. Zabezpieczenie terenu prac  

a) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

b) Zabezpieczenie drzew: Nie dopuszcza się: - składowania materiałów w obrębie systemu 

korzeniowego, - długotrwałego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia, - wbijania 

jakichkolwiek elementów w pnie, - prowadzenia robót wymagających otwartego ognia w 

pobliżu roślin, 

1.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren prac i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

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

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia roślinności istniejącej, przed uszkodzeniami, 

a zwłaszcza zabezpieczenia pni i systemu korzeniowego drzew.  

Wszelkie prace w obrębie systemu korzeniowego powinny odbywać się pod stałą kontrolą IN. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczegółowy wgląd na:  

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

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

uszkodzeniem szaty roślinnej,  

- możliwość powstania pożaru.  

1.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 



utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z: Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ).  

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ”. „Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w Rozporządzeniach: 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie umownej.  

2. Wymagania dotyczące materiałów 

Elementy wyposażenia małe architektury muszą spełniać wymagania norm.  

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Specjalistyczny sprzęt do montażu elementów małej architektury zawiera Instrukcja 

producenta. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Transport elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 

ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 

własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z Instrukcją producenta danego elementu 

wyposażenia terenu. 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 

Budowlanego i Obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano – montażowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 

geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru, następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu  

z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjna 

wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 



uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 

Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć 

na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Na każdym etapie montażu elementów małej architektury należy kontrolować zgodność 

wykonywanych robót z instrukcją producenta montowanego elementu. 

6.1. Wymagane dokumenty dotyczące montowanych elementów: 

karta techniczna produktu, 

atest higieniczny PZH (jeśli jest wymagany - tworzywa sztuczne), 

certyfikat bezpieczeństwa  

badania na zawartość pierwiastków śladowych, 

deklaracja zgodności (dokument odbiorowy). 

Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez 

Wykonawców jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jakościowo produktów. W tym 

celu zaleca się, aby Inwestor żądał od potencjalnych Wykonawców, jak największą ilość 

dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane). 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 

zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, 

zostaną ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy 

uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu zostaną wymienione na 

koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarowi jest jednostka przedmiaru tj. szt. montowanych elementów lub komplet  

w przypadku montowania całych zestawów. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli: 

wykonano i zamontowano elementy wyposażenia terenu zgodnie z instrukcją producenta, 

przekazano Inwestorowi pisemną ocenę (certyfikat zgodności) nawierzchni wydaną przez 

instytucję posiadającą aktualną akredytację. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 

10. Przepisy związane  

Obowiązujące normy oraz przepisy. Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów 

objętych Specyfikacja Techniczna jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, 

w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy 

EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W 

szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 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 jakiejkolwiek sposób związane 

z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 



MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności z normą. Materiałami stosowanymi 

przy wykonywaniu robót według niniejszej SST jest nawierzchnia istniejąca trawiasta. Podłoże 

winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość warstwy 

wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 2mb do 2mm. 

SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 

przez inspektora nadzoru. Sprzęt do przygotowania bezpiecznej nawierzchni jest sprzętem 

specjalistycznym. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt.  

W obrębie systemu korzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie. 

TRANSPORT 

Materiały przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Materiały umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej  

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymogami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie na placu budowy wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót.  

Z uwzględnieniem wszystkich w/w etapów realizacji. Jakość wykonanych robót należy uznać 

za zgodne z zasadami jeżeli nie stwierdzono wad niedopuszczalnych wg zasad opisanych 

poniżej. 

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych: 

-niezgodność wykonania prac budowlanych z dokumentacją, 

-nieprawidłowe grubości warstwy granulatu, 

-wykonanie nawierzchni nieprzepuszczalnej, 

-nieodpowiednie zagęszczenie warstw podbudowy, 

-nierówności nawierzchni, 

-nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni, 

-wykonywanie warstw górnych w nieodpowiednich, niezgodnych z instrukcja producenta 

temperaturach, 

-wykonywanie warstw górnych w czasie opadów atmosferycznych, 

-nie uprzątnięcie terenu z resztek budowlanych. 

OBMIAR ROBÓT 

 



Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektowo- kosztorysową i ST. Obmiar robót wykonuje wykonawca po powiadomieniu 

inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni 

przed tym terminem. Należy korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnie z 

jednostkami przedmiarowymi. 

ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 

odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.Normy 

PN-EN 16630 norma bezpieczeństwa  

9.2.Inne przepisy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z 

późniejszymi zmianami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZIELEŃ  

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn. Projekt zagospodarowania terenu 

przy ścieżce dydaktycznej wraz z przyrodniczym terenem rekreacyjnym celem 

przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce 

Wielkie.  Roboty dotyczą zieleni. 

Podstawą opracowania są: 

- umowa pomiędzy Inwestorem a Projektantem, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2005 nr 2002 poz. 2072), 

- Wspólny Słownik Zamówień. 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

W ramach w/w inwestycji będą wykonywane następujące roboty: 

 Usunięcie wskazanych drzew. 

 Roboty ziemne związane z przygotowaniem właściwego podłoża dla szaty roślinnej. 

 Sadzenie szaty roślinnej. 

 Wykonanie trawników oraz łąk kwietnych. 

 Wyściółkowanie rabat korą. 

 Pielęgnacja. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

3. Opis prac 

Roboty towarzyszące i tymczasowe to zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy oraz 

obsługa geodezyjna (wraz z dokumentacją powykonawczą). 

4. Informacje o terenie 

Teren opracowania znajduje się przy ul. Zielonej w Strzelcach Wielkich. Od strony północnej 

graniczy ze Szkołą Podstawową, a od południowej z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów, 

Oczyszczalnia Ścieków oraz stawy. W części wschodniej znajdują się ruiny kaplicy z XVIII w. 

ogrodzone metalową siatką. 

Obszar jest zróżnicowany wysokościowo. Obniża się w kierunku stawów, czyli w kierunku 

zachodnio-południowym, a różnica wysokości wynosi 5 m. 

Pod względem szaty roślinnej wyróżnia się starodrzew oraz roślinność szuwarowa w 

sąsiedztwie stawów. Ponadto charakterystyczne są pozostałości po sadzie w części centralnej 

oraz atrakcyjny szpaler świerków oddzielający ulicę Zieloną od budynku szkoły. 

5. Definicje 

Podstawowe określenia branżowe zawarte w niniejszej ST należy rozumieć następująco: 

Szata roślinna – ogół roślinności. 

Drzewo – roślina zdrewniała, z jednym (lub kilkoma) pniem, który rozgałęzia się na pewnej 

wysokości. Posiada bryłę korzeniową, pień i koronę. 

Krzew – roślina zdrewniała, wielopędowa. Nie wytwarza pnia ani korony. 

Pnącze – roślina o długiej i wiotkiej łodydze, wspinająca się po podporach. 

Roślina okrywowa – niska roślina, ścielająca się po gruncie przykrywając go. Jej szerokość jest 

znacznie większa od wysokości. 



Bylina – wieloletnia roślina zielna, żyjąca dłużej niż dwa lata, o zimujących organach 

podziemnych. 

Roślinność szuwarowa – roślinność strefy przybrzeżnej występujące w dolinie stawów. 

System korzeniowy – podziemna część rośliny. 

Rośliny uprawiane w pojemnikach – rośliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach i 

wielkości dostosowanej do parametrów wysokościowych danej rośliny. 

Forma pienna – forma rośliny z wyraźnie ukształtowanym pniem i koroną. 

Ziemia urodzajna - w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki:  

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej 

magazynowania nie powinien przekraczać 2 miesięcy 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

- dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm. 

6. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność 

z dokumentacją projektową oraz bezpieczeństwo podczas pracy. W przypadku wykrycia 

błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który decyduje o poprawkach. 

W trakcie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania: 

- przepisów dot. ochrony środowiska, 

- przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej, 

- ochrony własności prywatnej i publicznej, 

- przepisów BHP, 

- ograniczenia obciążeń osi pojazdów przy transporcie materiałów, sprzętu i wyposażenia, 

- odpowiedniego zabezpieczania terenu budowy, 

- praw, przepisów i regulaminów związanych z miejscem i czasem wykonywanych robót. 

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

Wyjątkowo dopuszcza się możliwość zastosowania zastępczego materiału roślinnego po 

wcześniejszej konsultacji z Zamawiającym i Projektantem, i ich akceptacji. 

7. Wymagania szczegółowe 

 

MATERIAŁ ROŚLINNY: 

LP NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA ILOŚĆ 

1 Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' Klon jawor 'Leopoldii' 4 

2 Acorus calamus Tatarak zwyczajny 40 

3 Allium schoenoprasum Czosnek szczypiorek 2 m 2 

4 Anemone hupehensis Zawilec japoński 75 

5 Aruncus dioicus Parzydło leśne 29 

6 Astilbe chinensis 'Pumila' Tawułka chińska 'Pumila' 64 

7 Berberis thunbergii 'Erecta' Berberys Thunberga 'Erecta' 24 

8 Berberis thunbergii 'Green Carpet' Berberys Thunberga 'Green Carpet' 12 

9 Betula pendula Brzoza brodawkowata 23 

10 Caltha palustris Knieć błotna 50 



11 Campanula latifolia Dzwonek szerokolistny 32 

12 Cerastium tomentosum Rogownica kutnerowata 15 

13 Cornus alba 'Sibirica Variegata' Dereń biały 'Sibirica Variegata' 28 

14 Cornus canadensis Dereń kanadyjski 10 

15 Cotinus coggygria 'Royal Purple' Perukowiec podolski 'Royal Purple' 6 

16 Cotoneaster atropurpureus 'Variegatus' Irga purpurowa 'Variegatus' 6 

17 Cotoneaster dammeri 'Major' Irga Dammera 'Major' 5 

18 Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' Irga wierzbolistna 'Parkteppich' 36 

19 Dianthus gratianopolitanus Goździk siny 15 

20 Drosera rotundifolia Rosiczka okrągłolistna 60 

21 Foeniculum vulgare Koper włoski 2 m 2 

22 Galanthus nivalis Śnieżyczka przebiśnieg 40 

23 Geranium macrorrhizum Bodziszek korzeniasty 56 

24 Geranium x magnificum Bodziszek wspaniały 30 

25 Hamamelis x intermedia 'Jelena' Oczar pośredni 'Jelena' 7 

26 Hosta 'Royal Standard' Funkia 'Royal Standard' 25 

27 Hosta sieboldiana Funkia siebolda 25 

28 Hottonia palustris Okrężnica bagienna 30 

29 Iris pseudacorus Kosaciec żółty 15 

30 Juniperus communis 'Green Carpet' Jałowec pospolity 'Green Carpet' 8 

31 Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' Jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Aurea' 53 

32 Kolkwitzia amabilis Kolkwicja chińska 3 

33 Krokos Krokus 20 

34 Lavendula angustifolia Lawenda wąskolistna 28 

35 Malus domestica 'Antonówka' Jabłoń domowa 'Antonówka' 1 

36 Malus domestica 'Kosztela' Jabłoń domowa 'Kosztela' 1 

37 Malus domestica 'Ligol' Jabłoń domowa 'Ligol' 1 

38 Melissa officinalis Melisa lekarska 30 

39 Mentha x piperita Mięta lekarska 30 

40 Miscanthus x giganteus Miskant olbrzymi 21 

41 
Molinia caerulea subsp. Arundinacea 'Karl 

Foerster' 

Trzęślica modra podgat. Trzcinowaty 'karl 

Foerster' 
30 

42 Nuphar lutea Grążel żółty 5 

43 Origanum vulgare Oregano, lebiodka pospolita 20 

44 Parthenocissus tricuspidata Winobluszcz trójklapowy 1 

45 Phragmites australis 'Variegatus' Trzcina pospolita 'Variegata' 9 

46 Picea pungens Świerk kłujący 2 

47 Pinus mugo Sosna górska 12 

48 Prunus cerasus 'Fastigiata' Wiśnia pospolita 'Umbraculifera' 12 

49 Prunus subhirtella 'Pendula' Wiśnia różowa 'Pendula' 1 

50 Pyrus communis 'Concorde' Grusza 'Concorde' 1 

51 Pyrus communis 'Klapsa' Grusza 'Klapsaa' 1 

52 Pyrus communis 'Komisówka' Grusza 'Komisówka' 1 

53 Rosa canina Róża dzika 12 

54 Rosa polyantha 'The Fairy' Róża okrywowa 'The Fairy' 90 

55 Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' Rudbekia błyskotliwa 'Goldsturm' 240 

56 Salvia officinalis Szałwia lekarska 10 



57 Sambucus nigra 'Aurea' Bez czarny 'Aurea' 7 

58 Sorbus aucuparia 'Fastigiata' Jarząb pospolity 'Fastigiata' 9 

59 Spiraea japonica 'Golden Princess' Tawuła japońska 'Golden Princess' 1102 

60 
Spiraea japonica MAGIC CARPET 

'Walbuma' 
Tawuła japońska MAGIC CARPET 'Walbuma' 12 

61 Spiraea x vanhouttei Tawuła van houtte'a 10 

62 Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' Śnieguliczka Chenoulta 'Hancock' 165 

63 Symphoricarpos x doorenbosii  Śnieguliczka doorenbosa 39 

64 Syringa vulgaris Lilak pospolity 38 

65 Taxus baccata 'Repandens' Cis pospolity 'Repandens' 31 

66 Thuja occidentalis 'Smaragd' Żywotnik zachodni 'Smaragd' 234 

67 Thymus vulgaris Tymianek 14 

68 Tulipa Tulipan 100 

69 Typha angustifolia Pałka wodna 30 

70 

Łąka kwietna (np. Nasiona flowering mix, skład: chaber bławatek, czarnuszka, dziewanna 

fioletowa, fiołek rogaty, firletka chalcedońska, krwawnica pospolita, krwawnik pospolity, len 

wielokwiatowy, lepnica wschodnia, lepnica szkarłatna, lewkonia długopłatkowa, mak polny, 

nachyłek letni, niezapominajka, ostróżka wielokwiatowa, maczek kalifornijski, rezeda wonna, 

rumianej pospolity, smagliczka nadmorska, stokrotka, ubiorek, wielosił błękitny, złocień 

właściwy, złocień koronowy) 

600 m2 

 

SPRZĘT: 

Wykonawca może posługiwać się dowolnym sprzętem pod warunkiem zachowania wymaganej 

jakości robót i dotrzymania umownych terminów.  

Powinien dysponować niżej wymienionym sprzętem: 

- szpadle do kopania dołów pod szatę roślinną, 

- taczki do przewożenia materiałów, 

- grabie, 

- mechaniczny lub ręczny siewnik do trawy, 

- kultywator do likwidacji darni, 

- walec do wykonania trawnika. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU: 

Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu materiał roślinny musi być 

zabezpieczony przed uszkodzeniami bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą 

korzeniową muszą być w pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed 

wyschnięciem i przemarznięciem. 

Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast wsadzone. Jeśli 

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

suszy podlewać. 

WYKONANIE ROBÓT: 

Harmonogram prac: 

a. Usunięcie wskazanych drzew. 

b. Roboty ziemne związane z przygotowaniem właściwego podłoża dla szaty roślinnej. 

c. Sadzenie szaty roślinnej. 

d. Wykonanie trawników i łąki kwietnej. 

e. Wyściółkowanie rabat korą. 

f. Pielęgnacja. 



Usunięcie wskazanych drzew 

Do usunięcia przeznaczone są gatunki zaznaczone na rysunku z roślinnością projektowaną. Są 

to drzewa liściaste o słabej kondycji i niewielkich walorach dekoracyjnych. Ich usunięcie 

umożliwi utworzenie szerokiej polany i panoramy na stawy i roślinność szuwarową. 

Do zakresu robót związanych z wycięciem drzew należy wycięcie drzew oraz wywiezienie pni, 

gałęzi i korzeni poza teren budowy, a następnie zasypanie dołów. Wykonawca we własnym 

zakresie zutylizuje powstałe odpady. 

Roboty ziemne związane z przygotowaniem właściwego podłoża dla szaty roślinnej 

Należy przeprowadzić mechaniczną likwidację starej darni z jednoczesnym oczyszczeniem 

z gruzu i śmieci. Następnie należy rozplantować około 10 cm warstwę ziemi urodzajnej, która 

musi spełniać te same parametry co gleba do wypełniania dołów. 

Wysokość gruntu musi być 2-5 cm niższa od krawężników. 

Istotne jest zabezpieczenie istniejących roślin przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas 

wykonywania prac. Drzewa należy zabezpieczyć opaskami drewnianymi o wysokości min. 150 

cm. Dolna część desek powinna opierać się na podłożu. Oszalowanie należy opasać drutem, 

bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy). 

Następnie należy wyznaczyć projektowane rabaty i ułożyć obrzeża eko-bord (300 mb) oraz 

wiklinową palisadę wokół ogródka ziołowego (20 mb). 

Sadzenie szaty roślinnej 

Przed sadzeniem drzew, krzewów, bylin należy przygotować dół dwa razy większy od bryły 

korzeniowej sadzonej rośliny. Ziemię na spodzie dołu należy spulchnić, a następnie wrzucić 

piętnasto-dwudziestocentymetrową warstwę nawozu organicznego lub kompostu i wymieszać 

z wcześniej spulchnioną ziemią.  

Ważne jest, aby przy wyjmowaniu roślin z pojemników nie uszkodzić systemu korzeniowego, 

mogłoby to uszkodzić roślinę i utrudnić lub nawet uniemożliwić jej dalszy rozwój. Nie można 

wyciągać jej za część nadziemną. Najlepiej jest naciąć donicę i wysunąć z niej roślinę. 

Drzewa i krzewy nie mogą zostać posadzone niżej lub wyżej niż rosły w pojemniku, 

utrudniłoby to im prawidłowy rozwój. 

W przypadku drzew liściastych przed wypełnieniem dołu należy wbić z boku bryły 3 paliki, 

które pozwolą utrzymać roślinę w odpowiedniej pionowej pozycji, i przywiązać go do pnia na 

wysokości ok. 100 cm. Po wypełnieniu dołu ziemią należy ją ubić i obficie podlać oraz przykryć 

warstwą kory drzewnej. 

Czosnek szczypiorek należy wysiać we wskazanym na rysunku miejscu wiosną, natomiast 

nasiona kopru włoskiego na przełomie czerwca i lipca. Po wysiewie należy zadbać o pielenie 

rabat w celu eliminacji chwastów. 

We wrześniu na rabatach wskazanych na rysunku z projektowaną roślinnością należy posadzić 

tulipany i krokusy. 

Wykonanie trawników i łąk kwietnych 

Pierwszym etapem jest przygotowanie podłoża, czyli odchwaszczenie i oczyszczenie 

(z kamieni) terenu, spulchnienie, wyrównanie i ubicie. Po tych zabiegach wysiewamy 

wskazaną w projekcie trawę/trawę z mikoryzą/[najlepiej po kilku dniach (4-5 dni) tak, aby 

gleba mogła odpocząć]. Najlepszym terminem wysiewu jest kwiecień/maj oraz 

sierpień/wrzesień. Pogoda musi być bezwietrzna. Ziemia powinna być lekko wilgotna. 

Dodatkowo należy przestrzegać zaleceń producentów nasion traw odnośnie wysiewu.  

Po skończeniu siania należy przykryć nasiona cienką warstwą gleby (ok. 1 cm.). Można do tego 

celu użyć grabi. Na koniec ubić glebę np. walcem. 



Ważne jest, aby po posianiu nie deptać tego terenu w celu umożliwienia prawidłowego i 

równomiernego wzrostu trawy. 

Wykorzystywana mieszanka traw powinny być odporna na deptanie. W mieszance musi się 

znaleźć 20%  rajgrasu angielskiego. 

W przypadku wykonania łąki kwietnej w taki sam sposób należy przygotować teren. 

Po dokładnym zagrabieniu podłoża należy wysiać nasiona. Do wysiewu najlepiej zmieszać 

nasiona z piaskiem (lub trocinami). Zalecana gęstość siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m2. 

Wysiane nasiona nie powinny być przykryte glebą, a jedynie wystarczy ją lekko ubić nogami 

lub mechanicznie, aby nasiona miały kontakt z wilgotną glebą. 

Wyściółkowanie korą rabat. 

Wszystkie rabaty należy równomiernie wyściółkować korą sosnową, warstwą 5-7 cm. Kora 

musi być przekompostowana, sterylna (tzn. pozbawiona chwastów) i średnio-rozdrobniona. 

Powierzchnia przeznaczona do zakorowania: 1224 m2. 

Pielęgnacja. 

Zakres pielęgnacji obejmuje: 

 Podlewanie. 

 Pielenie. 

 Nawożenie. 

 Wymiana uschniętych lub uszkodzonych roślin. 

 Obcinanie chorych lub złamanych gałęzi drzew. 

 Przycinanie drzew, krzewów i pnączy w celu zapewnienia im optymalnych warunków  

do wzrostu.  

 Usunięcie przekwitniętych tulipanów i krokusów. Co 3 lata wykopanie cebulek po 

przekwitnięciu i zasadzenie ponowne jesienią w tych samych miejscach. 

 Usunięcie przekwitniętych kwiatostanów bylin. 

 Usuwanie odrostów korzeniowych. 

 Przykrycie krzewów na zimę i odkrycie wiosną. 

 Wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików. 

 Wertykulacjia, nawożenie, podlewanie i koszenie trawników. 

 Koszenie łąki kwietnej raz w roku (czerwiec-lipiec). 

 Ciecie pielęgnacyjne żywopłotów w celu wyrównania jego wysokości. 

Pielęgnacja musi być zgodna z wymaganiami poszczególnych gatunków roślin, w celu 

zapewnienia im optymalnych warunków do rozwoju. 

KONTROLA JAKOŚCI: 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową pod względem jakości materiałów i dokładności wykonania. 

Wady niedopuszczalne w materiale roślinnym, dyskwalifikujące go do sadzenia to: 

 silne uszkodzenia mechaniczne rośliny, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 pomarszczenie kory na pędach lub korzeniach, 

 oznaki chorobowe na korze lub liściach i ślady żerowania szkodników, 

 uszkodzona lub wysuszona bryła korzeniowa, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej. 



Materiał roślinny niespełniający wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostanie 

przez Inspektora Nadzoru odrzucony.  

OBMIAR ROBÓT: 

Obmiar polega na określeniu rzeczywistej ilości materiału roślinnego oraz m2 nawierzchni 

trawnikowej, łąki kwietnej oraz kory, a także długość obrzeży eko-bord i wiklinowej palisady. 

ODBIÓR ROBÓT: 

Odbiór robót wykonywany jest na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonanej 

pracy z dokumentacją projektową. 

 

 

 

 


