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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej dla 
zadania:" Budowa boiska do piłki nożnej w Krajkowie, działka o nr ewid. 129/8”. 
„Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV). 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45110000-1 
 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

 
 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

 
 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45212000-6 
 

 
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

 45212220-4  Wielofunkcyjne obiekty sportowe 
  45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
� ziemia urodzajna (humus) 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
a) brona rotacyjna 
b) gładki walec do stabilizacji trawnika 
c) kosiarka do trawników 
d) sprzęt do rozprowadzenia ziemi (tj. koparko-spycharka, koparka) 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i 
postanowieniami Umowy. 
Warstwa ziemi zadarniona wymaga odspojenia i usunięcia darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz, 
korzenie.  
Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni należy teren wyrównać powierzchniowo i dopiero na wyrównany teren 
konieczne jest nawiezienie wystarczająco dużej ilości podłoża dla wzrostu nowych traw. Odległość wywozu darni i 
zanieczyszczeń ustali Oferent. 
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Ziemia żyzna 
 
Ziemia żyzna w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 
a) ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych niż 2 m, 
b) ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemikaliami, 
c) zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie trawników, 
d) przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 

mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Nasiona traw 
Jedynie gotowe mieszanki traw powinny być stosowane. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład 
procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Zaleca się stosowanie mieszanek traw sportowych na podłoża intensywnie użytkowane o składzie, np.: 
- festuca arundinacea „Astrbc” 25%, 
- festuca rubra „Bargena” 20%, 
- lolium perenne „Barrage” 20%, 
- lolium perenne „Barrage” 15%, 
- poa pratensis „Balin” 20% 
Wysiew w ilości 3,0 kg/100 m2 
 
Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym (zawartość azotu 
(N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw 
wysypywaniu się i zbrylaniu. 
Nawożenie należy prowadzić nawozami wieloskładnikowymi wg następującego składu: 
a) azot (N) 15% 
b) fosfor (P) 9% 
c) potas (K) 15% 
d) żelazo (Fe) 1% 
w ilości 3 kg/100 m2 
oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie: 
e) azot (N) 27% (w formie azotanowej 13,5% w formie amonowej 13,5%) 
f) wapń (CaO) 7% 
g) magnez (MgO) 4% 
w ilości 4 kg/100 m2 
 

Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
 
Zalecenia pielęgnacyjne i eksploatacyjne dotyczące płyty boiska 
 
Pielęgnowanie powierzchni trawiastych, podlewanie 
Dzienne zapotrzebowanie darni boiska piłkarskiego na wodę zależy od bardzo wielu czynników. Ma na nie wpływ 
zarówno pora roku jak i warunki pogodowe (nasłonecznienie, temperatura) a także dobór mieszanki traw, grubość darni 
i rodzaj gruntu. W przybliżeniu można przyjąć, że średnio boisko piłkarskie potrzebuje około 3,5 litrów wody/1m2 . 
Trawnik świeżo założony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien być stale wilgotny – przesuszenie nawet 
tylko do głębokości 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzały trawnik należy podlewać gdy gleba jest wyschnięta do 
głębokości  3 cm. Lepsze efekty daje obfite a częste podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzałym trawniku 
mniej szkód wyrządzi okresowe przesuszenie niż stałe zalewanie darni. 
Uwaga. Do zakresu obowiązków leżących po stronie Wykonawcy należy pielęgnacja trawnika polegająca na 
podlewaniu i wykonanie pierwszego koszenia 
Nawożenie 
Powinno być kompleksowe i odpowiadać faktycznym potrzebom roślin i dlatego też powinno być poprzedzane analizą 
podłoża. Najczęściej zabieg ten przeprowadza się trzykrotnie w ciągu sezonu (marzec, czerwiec, sierpień) nawozami w 
długim okresie działania przy zachowaniu odczyny gleby pH 5,5 do 6,5. 
Koszenie 
Pierwsze koszenie powinno odbywać się gdy większość liści traw osiągnie 7-10 cm, (ok.3-5 tyg. Od wschodu nasion). 
Koszenie należy wykonać na wysokości 5-7 cm, jednocześnie zbierając skoszoną trawę. Zabieg ten należy wykonywać 
wyłącznie kosiarkami bębnowymi (wrzecionowymi) zbierającymi pokos z minimalną ilością siedmiu noży tnących na 
wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych. 
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Wysokość koszenia 
Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 3-4,5 cm, a w okresie suszy i zimą 3,4-5 cm (zależy od intensywności 
użytkowania, wilgotności, rodzaju gruntu). Nie należy dopuszczać aby trawa osiągnęła wysokość większą niż 7,5 cm. 
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Koszenie nie krócej niż na połowę wysokości tzn. max. z 
7,5 cm na 3,5. Po każdorazowym koszeniu zaleca się podlanie trawnika. 
Częstotliwość 
Prawidłowe nawożenie oraz podlewanie powinno spowodować, że trawnik sportowy kosi się średnio dwa do trzech razy 
w tygodniu. Koszenie trawy powinno się odbywać wyłącznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzędziem. 
Zabieg ten należy wykonywać prostopadle tzn. na krzyż. 
Napowietrzanie 
Aeracja ma za zadanie poprawienie właściwości fizycznych wierzchniej warstwy gleby oraz usunięcie obumarłych 
części roślin. Zabieg konieczny szczególnie wiosną (marzec).  Napowietrzenie koniecznie jest przed wykonanie 
piaskowania. 
Piaskowanie 
Zabieg ten ma za zadanie zwiększenie przepuszczalności wierzchniej warstwy gleby oraz  usunięcie drobnych 
nierówności. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25-0,5 mm, jego zużycie na 100m2 kształtuje się od 0,1 do 
0,2 m3 na 100 m2.  
Wałowanie 
Wałowanie poprawia właściwości fizyczne gleby oraz likwiduje drobne nierówności gruntu. Wagę wału dobieramy biorąc 
pod uwagę wilgotność i rodzaj podłoża (jego przepuszczalność) oraz grubość darni. Zabieg ten wykonywać należy 
wiosną, dociskając kępy trawy wysadzone przez mróz. Tak jak i koszenie, wałowanie wykonywane jest prostopadle. 
Usuwanie lokalnych uszkodzeń 
Intensywna eksploatacja powoduje częste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o których wiadomo, że są 
często niszczone (pola bramkowe, środek boiska) wskazane byłoby zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand 
– co zwiększa wytrzymałość nawierzchni.  Lokalne uszkodzenia najszybciej można likwidować stosując fragmenty darni 
(z poletek pomocniczych) o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska. Równie szybkie efekty daje dosianie 
mieszanki nasion traw siewnikiem wgłębnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do kiełkowania 
wschodzi) i mało czasochłonnym (dosianie 8000m2  trwa ok. 3 godz.) Można także uzupełnić ubytki darni mieszanką 
nasion traw o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska, zmieszaną z ziemią liściową, torfem i piaskiem w 
stosunku objętościowym jak 1:3:1:2. 
Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się uszkodzeń ponieważ w miejsce to natychmiast wejdzie 
roślinność konkurencyjna.  
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 
a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
b) lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 
c) ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 
d) prawidłowości wałowania terenu, 
e) zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
f) gęstości wysiewu, 
g) prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 
h) okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
i) dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 
a) głębokość murawy, 
b) obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostki obmiarowe: 

1. m2 – powierzchnia wykonanych trawników  
 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
10. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 
11. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
12. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
13. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 
14. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
15. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 

Zamawiającego  
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Normy  
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB  
2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

 


