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0.0.INFORMACJE WSTĘPNE. 
 
0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Projekt budowlany zagospodarowania i wyposaŜenia 
terenu placu zabaw w przedszkolu w Prószkowie. 
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do wykonania  wyŜej 
wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego. 
 
0.2. Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

• umowę i załoŜenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a wykonawcą dokumentacji 
projektowej inwestycji,  

• ogólną charakterystykę obiektu  
• inwentaryzację elementów stanu istniejącego, 
• przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 

technologicznej ich realizacji 
• katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) 

1.0.INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.  
 
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 
Przedszkole Publiczne w Prószkowie jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: 
Projekt budowlany zagospodarowania i wyposaŜenia terenu placu zabaw w przedszkolu w Prószkowie. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 

1) Roboty przygotowawcze obejmujące : 
- rozebranie istniejącego ogrodzenia, 
- rozbiórka istniejących urządzeń zabawowych, 
- rozebranie nawierzchni betonowej, 
- wywóz gruzu na wysypisko. 

2) Roboty budowlane obejmujące: 
- roboty ziemne (korytowanie pod nawierzchnie, podbudowy ), 
- nawierzchnia z tworzywa sztucznego (gumowa, piankowa)  
- nawierzchnia piaskowa, 
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, 
- montaŜ krawęŜników betonowych, 
- montaŜ obrzeŜy betonowych, 
- wykonanie trawników, 
- nawierzchnia z kory, 
- montaŜ elementów małej architektury i elementów zagospodarowania terenu - urządzenia zabawowe, 
- wykonanie palisady drewnianej, 
- wykonanie ogrodzenia drewnianego z furtką, 
- ogrodzenie z siatki stalowej, 
- montaŜ furtki stalowej, 
- roboty malarskie ogrodzenia. 

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 

a) geodezyjna kontrola wykonania nowych elementów budowlanych - naleŜy do obowiązków Wykonawcy . 
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej zarówno budowlano - instalacyjnej jak: mapy zasadniczej stanu 

porea1izacyjnego - naleŜy do obowiązków Wykonawcy  
Roboty tymczasowe obejmują: 

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - naleŜy do obowiązku Wykonawcy  
b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - naleŜy do obowiązków 

Wykonawcy . 
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c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo - socjalnego naleŜy do obowiązku 
Wykonawcy  

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza - naleŜy do obowiązków Wykonawcy  
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 

1.4.1.  Lokalizacja. 
Teren placu zabaw zlokalizowany na działce nr 902,  k.m. 7, obręb Prószków. Ogrodzony, w kształcie litery 
„L”o nawierzchni trawiastej, z lekkim spadkiem w kierunku południowym.  Wjazd gospodarczy na plac zabaw 
od ulicy Krasickiego. Wejście bezpośrednie gospodarcze na plac od ul. Młyńskiej 

1.4.2.  Urządzenie terenu:  
- plac zabaw z zestawem zabawowo – sprawnościowym, huśtawkami i piaskownicami;  
- ogrodzenie frontowe działki z siatki w kątownikach stalowych na słupkach stalowych, na cokole 

murowanym z kamienia, ogrodzenie graniczne posesji z siatki na słupkach stalowych, brama i furtki 
stalowe, 

- szata roślinna: drzewa wysokie liściaste i krzewy iglaste (Ŝywopłot), 
- nawierzchnia terenu trawiasta, zieleńce, chodniki z płyt betonowych i kostki, 
- betonowej,  betonowe utwardzenie fragmentu wjazdu gospodarczego. 

1.4.3.Uzbrojenie terenu ( w obrębie placu zabaw) 
- sieć kanalizacji sanitarnej (studzienki kanalizacyjne) 
- sieć energetyczna podziemna i napowietrzna – słupy betonowe na terenie placu zabaw 
- brak kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych z budynku na teren przyległy ; 

wykonanie kanalizacji deszczowej nastąpi wg oddzielnego 
- zadania inwestycyjnego przed realizacją niniejszego projektu 

1.4.4.  Organizacja robót budowlanych i inŜynieryjnych. 
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy  
- projekt organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ . 

Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta.. 
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B.00.00.00 WYMAGANIA WSPÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
Zagospodarowaniem i wyposaŜeniem terenu placu zabaw w przedszkolu w Prószkowie określające następujące 
wymagania w  zakresie: 

- właściwości materiałów 
- sposobu i jakości wykonania robót 
- odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z załoŜeniami projektowymi.. 

 
1.2. Podstawa opracowania  
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie: 

- projektu technicznego, 
- przedmiaru robót, 
- uzgodnień z Zamawiającym. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w: 

- obowiązujących PN-EN, PN  
- przepisach prawa budowlanego, 
- atestach, 
- świadectwach dopuszczenia,  
- aprobatach technicznych,  
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 
- literaturze technicznej. 

 
1.4. Wspólne wymagania dotyczące robót. 

1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do 

realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.  
1.4.1.2.Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
- dokumenty związane z zakresem planowanych robót remontowych. 

1.4.2.   Obowiązki Wykonawcy. 
1.4.2.1.Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przyjętych punktów i poziomów odniesienia. 
1.4.2.2.Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót. 
1.4.2.3.Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego specyfikacje techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty, które  stanowią część umowy. Przyjmuje się, Ŝe wymagania wyszczególnione w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w 
ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność waŜności:  

1. Projekt budowlany. 
2. Specyfikacja Techniczna 
3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 
dokumentacji kosztorysowej i w specyfikacji technicznej moŜna uwaŜać za wartość docelową, od których 
dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i elementów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane roboty nie będą 
zgodne z załoŜeniami i specyfikacją techniczną i wpłyną na zakładaną jakość elementu budowli, to takie 
elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi. 

1.4.2.4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku 
od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie 
powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

1.4.2.5.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca : 

- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację 
tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. 

- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz 
zapewni ich obsługę i dozorców. 
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1.4.2.6.Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- moŜliwością powstania poŜaru,  
- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim. 

 
1.4.2.7.Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i 

urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
1.4.2.8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy 

materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru 
końcowego robót. 

1.4.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, a w tym: 
- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,  
- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem spowodowanym jako rezultat 
niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy.  

1.4.2.10.Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. 

1.4.2.11.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji. 

1.4.2.12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie 
urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia. 

2. MATERIAŁY.
 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi 
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi InŜynierowi projektu 
do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy 
i inne jakie okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umownych chyba, Ŝe 
uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złoŜone w miejscu 
wskazanym przez InŜyniera projektu. Jeśli InŜynier projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez InŜyniera projektu. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą 
jakość i przydatność do robót. 
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z 
moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania 
cementu, bitumów, materiałów chemicznych i paliw. 
Materiały których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, 
powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać. 
Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu przed planowanym rozpoczęciem robót informacje o zastosowanych 
materiałach, certyfikaty i aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów budowlanych. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej 
moŜna zastąpić równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 
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świadectwami dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT I MASZYNY
  

Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót 
określoną w PN,  warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

4. TRANSPORT.
 

4.1. Dobór środków transportu.   
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora dobór środków transportu. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
dobór środków transportu do przewozu środków chemicznych paliw, cementu luzem. 

Środki transportu powinny posiadać wyposaŜenie specjalne w zaleŜności od rodzaju przewoŜonego ładunku. 
4.2. Usuwanie zanieczyszczeń. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.3. Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy a takŜe w jego granicach. 

5. WYKONANIE ROBÓT.
 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, wymaganiami technicznymi i ST dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w protokole odbioru, w 
dokumentach badań i pomiarów. 
5.1. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 
następujących dokumentów budowy : 

- dziennika budowy(jeśli jest wymagany), 
- księgi obmiarów,  
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 
- protokołów odbioru robót. 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i 
Inwestora. 
5.1.1. Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 

notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu do 
występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji,  którą reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje równieŜ: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,  
- osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 
Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków kierownika budowy. 

5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. 
Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 
Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy. 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzia1ny jest 
Wykonawca robót. 
6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora projektu organizacji 

robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem. 
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 Projekt organizacji robót powinien zawierać : 

- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz 

opisem wyposaŜenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 
- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy : 

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,  
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują 

zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,  
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być 

zapewniona rytmiczność robót,  
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli 

zrealizować je w sposób płynny. 
Wszystkie wykonane roboty i uŜyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami 
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 
 
6.2. Koszty badań kontrolnych. 
JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moŜe on 
zaŜądać powtórzenia badań. 
JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie 
koszty ponosi Wykonawca. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
  

Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 
Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 
7.1. Obmiar robót zanikających  
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu  
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 
8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
powiadomieniu inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, 
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z 
dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 
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8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
8.2.1.Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty : 

- ST,  
- receptury i ustalenia technologiczne,  
- dziennik budowy, księgi obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów budowlanych, 
- certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw.certyfikaty 

bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe, 
- dokumenty odbiorowe,  
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 
- dokumentację powykonawczą,  
- operat kalkulacyjny. 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
8.3.1.Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary 

wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania 
odbioru. 

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez 
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 

 
8.4. Zgłoszenie do odbioru.  
Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat 
kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 
 
8.5. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza 
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p.  
 
8.6. Potrącenia. 
JeŜeli komisja stwierdza, Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem 
tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.  
 
8.7. Wyłączenie robót z odbioru. 
JeŜeli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w ST: to wyłącza te roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.
 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 1157; 
Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 
154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718; Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016; Dz. U. 2006 r. Nr 
156 poz. 1118; Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623) 
[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 108 z 2002r poz. 953) 
[3]  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. 
zmianami) 
[4]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z przepisami 
wykonawczymi 
[5]  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi 
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 
[8]  Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 
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B.01.00.00. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH   

1. WSTĘP.
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką elementów budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 

- rozebranie istniejącego ogrodzenia, 
- rozbiórka istniejących urządzeń zabawowych, 
- rozebranie nawierzchni betonowej, 
- wywóz gruzu na wysypisko. 

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 i ich zgodność ze ST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY.
 

Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT.
 

Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie lub za pomocą dowolnego sprzętu.. 

4. TRANSPORT.
 

Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inwestora. NaleŜy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaŜe Inwestor. 

5. WYKONANIE ROBOT.
 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:  

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 
warunki w jakich będą wykonane roboty rozbiórkowe.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty wykonać w miejscach ustalonych z Inwestorem. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość 6 km.. 
5.2.1. Obiekty kubaturowe 

- istniejące urządzenia zabawowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie odwieść w miejsce składowania 
lub wywieźć na wysypisko, 

- gruz i ziemię naleŜy wywieźć na wysypisko z opłatą za składowanie. 
5.2.1. Obiekty powierzchniowe 

- części ogrodzenia rozebrać ręcznie lub mechanicznie odwieść w miejsce składowania lub wywieźć na 
wysypisko, 

- część nawierzchni betonowej rozebrać mechanicznie i odwieść w miejsce składowania lub wywieźć 
na wysypisko. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
 

Kontrola jakości polega na: 
- sprawdzeniu kompletności wykonania  

7. OBMIAR ROBÓT.
 

Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać 
na budowie.  
Rozbiórki  obiektów kubaturowych – [1szt.] - jako jednostka podstawowa. 
Jednostką obmiarową pomocniczą przy robotach rozbiórkowych jest [m2] rozbieranych konstrukcji i dla nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT.
 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających..  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOW E
 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier.  
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 

Nie występują. 
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B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
wykonywanych ręcznie i za pomocą sprzętu samojezdnego przy realizacji: 

- wykopów, 
- zasypek i podkładów gruntowych, 
- transportu gruntu. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, 
przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą następujące czynności : 

- Wykonanie podbudów z pospółki, piasku,  
- Zagęszczanie gruntu, 
- Transport gruntu . 

 
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, ich zgodność ze SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Wykopy 
Do wykonania robót materiały nie występują. 
 
2.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego. 
Do wykonania podkładu pod płyty gumowe naleŜy stosować piaski zwykłe oraz pospółki. 
 
2.3. Zasypki 
Do zasypania wykopów naleŜy wykorzystać grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY.  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego 
sprzętu np. ładowarka, taczki, łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania. 
 
4. TRANSPORT. 
Samochody- wywrotki, taczki. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
W celu wykonania robót naleŜy wykonać następujące roboty ziemne: 
 
5.1. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego i pospółki. 
5.1.1.Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie: 

- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem nawierzchni. 
- przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
- układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 
- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora 
- dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.2. Zasypki  

5.2.1.Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami.  
- 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora. 
- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
- grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. 

 
6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami: 

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

- kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoŜa i jakości gruntu go 
budującego.  

- bieŜąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw 
zasypki, stopień jej zagęszczenia (laboratorium).  

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.  
Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m3] 
- podkład pod  nawierzchnię z piasku zwykłego i Ŝwiru.- [m2] 
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Wszystkie  roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 
[2] BN-77/8931-12   - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[3] PN-86/B-02480   - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
[4] PN-81/B-04452   - Grunty budowlane. Badania polowe. 
[5] PN-88/B-O4481   - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
[6] PN-60/B-04493   - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
[7] PN-78/B-067l4/28     - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
[8]PN-80/B-O6714/37  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego.  
[9]Wytyczne wykonania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur. Wydawnictwo ITB - 

Warszawa 1988. 
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B.03.00.00. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZAGOSPODA ROWANIA TERENU  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem robót montaŜowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej 
architektury. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, 
przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
montaŜowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą następujące czynności : 

- montaŜ urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, 
- montaŜ wyposaŜenia uzupełniającego, 

 
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, ich zgodność ze SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Elementy placu zabaw. 
2.1.1. Zestaw zabawowo sprawnościowy o wym. 6,95 x 8,75 szt.1 lub inny o takich samych parametrach składający 
się z następujących elementów : 

- wieŜa z dachem czterospadowym  - wym.1,00 x 1,00 x 3,35 – szt.1 
- wieŜa z dachem dwuspadowym  - wym. 1,00 x 1,00 x 3,40  – szt.1 
- zjeŜdŜalnia     - wym. 2,45 x 0,50 x 1,10 – szt.1 
- schody     - wym. 1,00 x 1,00 x 1,10 – szt.2 
- pomost wysoki    - wym. 1,00 x 1,00 x 0,55 – szt.3 
- pomost średni    - wym. 1,00 x 1,00 x 0,55 – szt.2 
- wejście wspinaczkowe   - wym. 1,00 x 1,00 x 0,85 – szt.1 
- przeplotnia linowa    - wym. 1,70 x 0,10 x 1,95 – szt.1 
- drabinka skośna    - wym. 1,95 x 0,90 x1,75 – szt.1 
- pomost wiszący z gumy   - wym. 1,90 x 1,00 x 1,40 – szt.1 
- zjazd straŜacki    - wym. 0,45 x 1,00 x 2,35  – szt.1. 
- przejście rurowe    - wym. 1,00 x 1,00 x 1,65 – szt.1 

Wymiar całego urzadzenia 6,95×8,75m, straefa bezpieczeństwa 9,90×11,25 m, maksymalna wysokość upadku 1,95m. 
Projektowane wyposaŜenie placu zabaw wykonane jest ze stali nierdzewnej, twardego plastyku, sieci parcianych, paneli 
HPL, gumy itp. Urządzenia te posiadają atest higieniczny. 
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2.1.2. Zestaw zabawowo sprawnościowy „lokomotywa ze zjeŜdŜalnia, wagonem i tunelem” o wym. 6,76 x 1,67, 
straefa bezpieczeństwa 4,67×10,26m lub inny o takich samych parametrach- szt.1 
 

 
 
 
2.1.3. Huśtawka wahadłowa podwójna o wym. 3,90 x 1,76 x 2,39 i strefie bezpieczeństwa 3,90 x 7,30m szt.2. 

 
 

2.1.4. Huśtawka spręŜynowa – kiwak motor o wym. 0,35 x 1,00x 0,97 i strefie bezpieczeństwa 3,35 x 4,00m szt.1. 
 

 
 

2.1.5. Huśtawka spręŜynowa – kiwak helikopter o wym. 0,8 x 1,45 x 1,20 i strefie bezpieczeństwa 3,80 x 4,50m 
szt.1. 
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2.1.6. śyrafa z koszem do koszykówki o wym. 0,85 x 1,55 x 2,63 i strefie bezpieczeństwa 2,85 x 4,05m - szt.1. 
 
 

 
 
 
2.1.7. Piaskownica z zadaszeniem o wym. 2,00 x 2,00 x 0,30m - szt.1. 
 

 
 
 
2.1.8. Piaskownica niezadaszona z liczydłami o wym. 2,65 x 2,80 x 2,05m i strefie bezpieczeństwa 3,65 x 3,80 - szt.1. 
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2.1.9. Tablica szkolna o wym. 0,23 x 1,50 x 1,80m i strefie bezpieczeństwa 3,23 x 4,47 - szt.1. 
 

 
 
2.1.10. Tablica manipulacyjna „kółko-krzyŜyk”   o wym. 1,00 x 1,70m i strefie bezpieczeństwa 3,10 x 4,00 - szt.1. 
 

 
 
2.1.11. Ławeczka gąsiennica o wym. 0,73 x 1,23 x 0,71m- szt.1. 
 

 
 
 
2.1.12. Ławeczka Ŝółwik  o wym. 0,76 x 1,54 x 0,96m - szt.2. 
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2.1.13. Ławeczka ślimak  o wym. 0,62 x 1,25 x 0,78m- szt.2. 
 

 
 
2.1.14. Stół dla dzieci o wym. 1,00 x 1,00 x 0,60m- szt.1. (dopuszczalny mniejszy blat) 
 
 

 
 

2.1.15. Tablica informacyjna - szt.1. Wymiary (szerokość x długość x wysokość): 0,30 x 1,0 x 1,90m  
Wielkość tablicy: 0,5 x 0,7m (regulamin A3 lub większy) 
 
 

 
Szczegółowy opis urządzeń wg wytycznych projektu technicznego. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY:  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego 
sprzętu np 

- Łopaty, kilofy, łomy, grabki 
- Poziomice, 
- Młotki 
- Klucze specjalistyczne 
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- Wiertarki i wkrętarki 
- Ubijaki i zagęszczarki 
- Taczka 

 
4. TRANSPORT: 

- Samochód skrzyniowy 
- Samochód samowyładowczy 

 
5. WYKONANIE I  ZAKRES ROBÓT.  
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu . 
MontaŜu dokonać z uwzględnieniem stref uŜytkowania i bezpieczeństwa. 
Miejsce prac montaŜowych zabezpieczyć przed moŜliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób 
niepowołanych. 
MontaŜu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. 
Podczas prac stosować się do instrukcji montaŜu danego urządzenia. 
MontaŜ urządzeń od  poz..2.1.do poz. 2.2.4 dokonać w gruncie na prefabrykowanych fundamentach Ŝelbetowych 
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. 
 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW . 
NaleŜy sprawdzić: 

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu  
- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z 

dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek 
elementów składowych 

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k. 
 
7. ODBIÓR KOŃCOWY  ROBÓT.  
Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i 
przepisów związanych. 
Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych odbiera komisja powołana 
przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.  
Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego zakończenia robót ustala termin 
odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.  
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń 
- przestrzegania zaleceń instrukcji montaŜu poszczególnych urządzeń 
- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty 

bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia 
- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów do 

obrotu i stosowania w budownictwie 
- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania 
- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach 

placu budowy 
      
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót  i podpisuje go.  
Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. 
Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót  komisja  dopuszcza  przedmiotowy 
teren do uŜytkowania.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Wszystkie  roboty objęte B.03.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-EN 1176-2009  - WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie -Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań   
[2]PN-EN 1177-2009 (EN 1177-2008). - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku. 
Dla obiektów podlegających MEN wymogi  zawarte w wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej 
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B.04.00.00. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, 
przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej występującej w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą następujące czynności: 

- ułoŜenie obrzeŜy betonowych na ławie betonowej,  
- wykonanie w strefie bezpieczeństwa nawierzchni z tworzywa sztucznego (gumowa, piankowa) z płyt 

np. Euroflex lub safeplay lub inne o takich samych parametrach zgodnie z WSU (Wysokość 
Swobodnego Upadku). 

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, ich zgodność ze SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Płyty gumowe  np. Euroflex z nakładką EPDM lub inne o takich samych parametrach 

- płyty gumowe o wym 500×500×30mm lub inne im odpowiadające o takich samych parametrach w 
kolorach uzgodnionych z projektantem. 

- lub wylewana np.safeplay lub inna jej odpowiadająca o takich samych parametrach 
2.2 ObrzeŜe betonowe  
Prefabrykowane belki betonowe 20×6, 30×8cm ograniczające chodniki dla pieszych, place zabaw oraz nawierzchnie o 
róŜnych parametrach uŜytkowych. 
2.2.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Wymiary obrzeŜy,   cm Rodzaj 
obrzeŜa 1 b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

  
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

2.2.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

  Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Dopuszczalna odchyłka,   m Rodzaj 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 
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2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 
  

Rodzaj wad i uszkodzeń 
  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

    

  liczba, max 2 2 

  długość, mm, max 20 40 

  głębokość, mm, max 6 10 

  
2.2.4. Składowanie 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość 
obrzeŜa. 

2.2.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 
[6]. Do wykonania ławy betonowej naleŜy stosować - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY:  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego 
sprzętu np 

- Liniał stalowy (np. kątownik ciesielski 60 cm) 
- NóŜ z wymiennymi ostrzami 
- Taśma miernicza lub liniał 
- Mazaki (rozpuszczalne w wodzie), kreda, itp. 
- Sznurek traserski z zapasem kredy 
- Dozownik do zaprawy klejącej 
- Kartusze z zaprawą klejącą 
- Arkusz blachy, folia lub karton (ok. 2 dług. x 1,5 szer. wymiarów płyty) 
- Piła ręczna, elektryczna taśmowa lub wyrzynarka (z ostrzami do drewna) 
- Nakolanniki 
- Taśma maskująca lub klejąca (do ochrony istniejącego wyposaŜenia w miejscu montaŜu) 
-  Rękawiczki 

 
4. TRANSPORT: 

- Samochód skrzyniowy 
- Samochód samowyładowczy 

4.1. Transport obrzeŜy betonowych 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 
5. WYKONANIE I  ZAKRES ROBÓT.  
Pod urządzenia naleŜy wykonać bezpieczne podłoŜe zgodne z PN-EN 1177:  piasek lub nawierzchnię syntetyczną do 
stosowania zewnętrznego jak na rys.A3. Nawierzchnia musi spełniać odpowiednie kryteria, tłumić uderzenia - zgodnie 
z normą w zaleŜności od maksymalnej wysokości upadku z urządzenia.  
W kaŜdym przypadku wykonania podłoŜa naleŜy w pierwszej kolejności zamontować urządzenia a w ostatnim etapie 
układać nawierzchnię syntetyczną wylewaną lub z płyt lub wysypywać piasek. Zgodnie z normą wszystkie 
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nawierzchnie wyposaŜenia placów zabaw powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień 
skanalizowanych. 
 
5.1.Przygotowanie podłoŜa i  układanie krawęŜników. 
Płyty np. EUROFLEX lub inne o takich samych parametrach mają doskonałe właściwości odwadniające. Dlatego ich 
podłoŜe musi takŜe umoŜliwiać właściwe odprowadzanie wody. Jeśli podłoŜe jest nieprzepuszczalne, naleŜy zapewnić 
odpowiedni system odprowadzania wody. Powierzchnie utwardzone (np. betonem lub asfaltem) muszą mieć spadek co 
najmniej 2% i być wyposaŜone we właściwe odpływy wody. Wszelkie zagłębienia większe od 3 mm, gdzie moŜe 
się zbierać woda, muszą być wyrównane odpowiednimi materiałami. 
Dokoła projektowanej nawierzchni naleŜy zamontować betonowe obrzeŜa. ObrzeŜa naleŜy osadzać na warstwie gęstego 
betonu (ława betonowa). 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanej ławie betonowej w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
JeŜeli jest to koniecznie ze względu na warunki terenu, zamontować system drenaŜu o odpowiednich rozmiarach (np. 
przez rury PCV z dziurkami). Zainstalowanie odpowiedniego drenaŜu zapobiega przesuwaniu się płyt oraz 
powstawaniu nierówności w nawierzchni. MoŜna równieŜ ułoŜyć warstwę geowłókniny na dnie wykopu celem 
oddzielenia gruntu od podbudowy dla długoterminowej stabilności podbudowy.   
 
5.1.1. Wykonanie koryta 

Koryto pod ławę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. 

 
5.2. MontaŜ płyt gumowych np.EUROFLEX lub innych o takich samych parametrach. 
Wyroby np. EUROFLEX lub inne o takich samych parametrach naleŜy przechowywać w miejscach suchych, w stałej 
temperaturze powyŜej 10oC. Jeśli wyroby będą przechowywane w temperaturze poniŜej 10oC, przed przystąpieniem do 
prac montaŜowych naleŜy je przetrzymać w miejscu montaŜu (> 10oC) przez co najmniej 72 godziny. 
MontaŜ rozpoczynamy przez rozciągnięcie sznurka murarskiego wzdłuŜ jednej strony w linii oddalonej  dokładnie o 
jedną szerokość płyty od krawędzi. Naciągnąć drugi sznurek dokładnie prostopadle do pierwszego (90º). 
Sprawdzić prostokątność poprzez regułę 3/4/5:  na pierwszym sznurku zaznacz punkt A dokładnie 3 metry od punktu 
skrzyŜowania sznurków.  Na drugim sznurku zaznaczyć punkt B dokładnie 4 metry  od punkt skrzyŜowania. JeŜeli kąt 
pomiędzy sznurkami jest prostokątny, to odległość pomiędzy punktami  A i B wyniesie dokładnie 5m.  
Fabryczne odchylenie szerokości i długości płyt np.EUROFLEX® wynosi +/- 0,8%. Poza tym mogą wystąpić zmiany 
w rozmiarach płyt spowodowane przez składowanie na róŜnych wysokościach na palecie,  jak i równieŜ spowodowane 
przez róŜnicę temperatur pomiędzy kładzionymi płytami.   
Dla minimalizacji róŜnic w rozmiarach płyt zaleca się:   

- składowanie płyt podczas całego montaŜu w tej samej temperaturze 
- rozłoŜenie płyt na ziemi co najmniej 2 godziny przed  montaŜu, co spowoduje, Ŝe powrócą one do 

swoich fabrycznych rozmiarów 
- załoŜenie wszystkich płyt w ciągu tego samego dnia, aby zapobiec zaistnieniu zróŜnicowanych 

warunków montaŜu. 
Idealne warunki montaŜu oznaczają, iŜ na placu powinna panować temperatura powyŜej 4ºC przez  co najmniej 24 
godziny przed montaŜem.  JeŜeli temperatura na placu wynosi poniŜej  4ºC, naleŜy zmagazynować płyty w suchych 
warunkach przez co najmniej 72 godziny w temperaturze minimum 10 ºC przed rozpoczęciem montaŜu.   
Nie rozpoczynać montaŜu, jeŜeli prognozy oczekują temperatur poniŜej 4ºC na dłuŜszy czas podczas montaŜu.   
 
5.2.1. Jednowarstwowe układanie płyty 

Pierwszy rząd płyt układać dokładnie wzdłuŜ sznurka murarskiego. Drugi rząd rozpocząć połówką płyty  (tak 
samo jak co drugi rząd potem). Łączyć płyty  z pomocą dostarczonych dybli. Układ „w murek” daje nawierzchni 
stabilność. Ostatnią płytę  naleŜy dopasować ręcznie w kaŜdym rzędzie docinając ją dobrej jakości noŜem  z 
wymienialnym ostrzem lub wyrzynarką. 
Jeśli obszar posiada linie nieproste (np. okrągłe), montaŜ naleŜy rozpocząć przy tych krawędziach.   
Podczas montaŜu płyt na podbudowie niezwiązanej, zaleca się stosowanie odpowiedniej płaszczyzny (np. 
blachy, płyty plastikowej lub kartonu) jako pomocy dla zapewnienia, Ŝe szczeliny pomiędzy płytami 
pozostaną czyste i szczelne. 
Blachę kładzie się na podbudowie na czas dopasowania płyty, a następnie wysuwa.   
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Dopasowanie płyt na zewnętrznych krawędziach naleŜy zrobić bardzo dokładnie.  NaleŜy skleić wszystkie płyty 
w pierwszym i ostatnim rzędzie do siebie oraz do krawędzi, aby zapobiegać przemieszczeniu i kradzieŜy płyt. 
NaleŜy równieŜ przykleić wszystkie płyty typu obrzeŜe. Przyklejenie jest równieŜ koniecznie tam, gdzie ze 
względu na dopasowanie płyt nie jest moŜliwe uŜytkowanie dostarczonych dybli.   
UŜywać naleŜy wyłącznie kleje zalecone przez producenta płyt lub przez niego dostarczone. Podczas nakładanie 
kleju naleŜy uŜywać zawsze jednorazowe rękawice celem zapobieganie podraŜnienia skóry. 

 
5.2.2. Wykonanie nawierzchni z tworzywa sztucznego (gumowa, piankowa). 

Nawierzchnia wylewana składa się z granulatu SBR i EPDM, oba granulaty kładzione są na mokro na miejscu 
przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, górna warstwa 
nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszą granulację niŜ SBR. Występuje w wielu kolorach i jest bardzo 
odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie i wysokie temperatury.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Rodzaj i zakres badań dla płyt gumowych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek. 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową. 
 
6.3. Badanie prawidłowości układania plyt. 
Badanie prawidłowości układania płyt polega na: 

- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin , 
- zbadaniu rodzaju i gatunku uŜytych płyt.  

 
6.4. Badania przed przystąpieniem do robót-układaniem obrzeŜy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach 
elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.5. Badania w czasie robót 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1.1, 
b) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest [m2](metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt gumowych oraz [m] ułoŜonego 
krawęŜnika.. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Wszystkie  roboty objęte B.04.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy 
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[1] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
[2] PN-B-06250 Beton zwykły 
[3] PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
[4] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
[5] PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
[6] PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
[7] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
[8] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
[9] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
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B.05.00.00. PALISADY I SŁUPY WSPORCZE 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem palisad z kołków drewnianych. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem palisady 
obejmują: 

- wymierzanie i wytyczanie robót, 
- wyrównanie podłoŜa pod umocnienia, 
- dostarczanie materiałów do strefy wbudowania 
- wbicie pali, 
- obcięcie głów pali 

zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST 
B.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 1. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

2.   MATERIAŁY  
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania podano w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2.Materiały do wykonania robót - drewno iglaste 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej ST, są: 

- pale drewniane śr. 10 ÷ l2 cm o długości 150 do 180cm. 
Materiały drewniane impregnowane ciśnieniowo. Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją 
ITB - Instrukcja techniczna w sprawie zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
 
2.3. Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r np. FUNGONIT NW-2 i 
FOBOS M2 łącznie lub równowaŜne. 
 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
2.4.1. Materiały i elementy z drewna  

Powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20cm. 

 

3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania podano w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót moŜna stosować młoty drewniane lub pneumatyczne oraz piły ręczne lub mechaniczne. 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Sposób składowanie wg punktu 2.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Kołki naleŜy wbijać w grunt ściśle obok siebie, na głębokość określoną w dokumentacji projektowej. Następnie naleŜy 
obciąć końcówki papli do wymaganej rzędnej.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Kontrola jakości wykonania 
Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej palisady z Dokumentacją Projektową i 
niniejszą ST. Kontroli podlega trasa palisady, długość pali i rzędna główek pali tworzących palisadę. 

7. OB MIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: l m (metr bieŜący) wykonanej palisady. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2.Zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
określonymi w niniejszej 

9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie.  CBSiPBW 
„Hydroprojekt" Warszawa 1979 
[2] Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r. 
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO śA 

1. WSTĘP
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem korytowania pod chodniki i place. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.  

− Wykonanie koryta na całej szerokości chodników, nawierzchni bezpiecznych i placów w gruncie kat. I-IV – 
20 i 25 cm głębokość koryta. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY
 

Nie występują. 

3. SPRZĘT
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 

4. TRANSPORT
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST B.02.00.00 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia.  
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Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i ST , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy 
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

Minimalna wartość Is dla: 
Innych dróg Strefa 

korpusu Autostrad i dróg 
ekspresowych Ruch cięŜki 

i bardzo cięŜki 
Ruch mniejszy 
od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta  
i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm 
i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-EN 1097-5:2001 [2].Wilgotność gruntu podłoŜa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST  i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 

Normy 
[1] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[2] PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą 
[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSA śENIE  
TERENU PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU 

Prószków ul. Krasickiego 2 
 

 

 październik 2012   31 

D.04.04.04. PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA KAMIENNEGO  

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów 
z tłucznia kamiennego. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 

− podbudowę pomocniczą, 
− podbudowę zasadniczą. 

pod chodniki i nawierzchnie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 

nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 

− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-EN13043:2004 [8], 
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-EN13043:2004 [8]: 

− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
− miał od 0 do 5mm. 

InŜynier moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-
96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN13043:2004 [8], określonymi dla: 

− klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
− klasy II i III      - dla podbudowy pomocniczej. 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji. 
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Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-EN13043:2004 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-EN 1097-2:2000 
[7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ:   

 
 

35 
40 
 

30 

 
 

50 
50 
 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-EN 1097-6:2002 [4], % m/m, nie 
więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

2,0 
3,0 

 
 

3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-EN 1367-1:2001 [5], 
% ubytku masy, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-EN 1367-1:2001 [5] i PN-
EN13043:2004 [8], % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 

30 
nie bada się 

 
 
 

nie bada się 
nie bada się 

 
Tablica 2.Wymagania dla tłucznia i klińca w zaleŜności od warstwy podbudowy tłuczniowej,wg PN-EN13043:2004 [8] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 

zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-EN 933-1:2000 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niŜ: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
 

75 
 

15 
 

15 

 
 
 
4 
5 
 
 

65 
 

25 
 

20 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-

12 [1], % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,2 

 
 

0,3 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-EN 933-

4:2001 [3], % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada się 

 
 

45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy wg PN-EN 1744-1:2000 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
   niŜ: 

 
 
 

wzorcowa 
 
2.4. Woda 
Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
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a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłoŜenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułoŜona warstwa odcinająca lub 
wykonane ulepszenie podłoŜa. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoŜa warstwy 
odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyraŜony wzorem: 

    15
85

15 ≤
d

D  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
Geowłókniny przewidziane do uŜycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, 
uniemoŜliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia 
podłoŜa gruntowego. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub 
według zaleceń InŜyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
5.3.1.Warunki wykonania podbudowy pod nawierzchnie: 

- minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia  

- mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej , aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej 

- maksymalna grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20cm po zagęszczeniu 
- podbudowę o grubości powyŜej 20 cm naleŜy wykonywać w dwóch warstwach 
- warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych, 
- jeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych, 
- rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

InŜyniera.  
- kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu układarki 

albo równiarki.  
- grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.  
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- kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m.  

- zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni.  

- zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania naleŜy uŜyć 
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, 
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to 
konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 

5.4. Odcinek próbny 
JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i zagęszczania,  jakie 
będą stosowane do wykonania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niŜ 200 
m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera.  
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w  pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych 
OST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 

dowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy kaŜdej zmianie źródła 

pobierania materiałów 
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6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku 
zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie InŜyniera. Próbki do badań pełnych powinny być 
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności InŜyniera. 

 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
    kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 
20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ 
raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej 
leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

− 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
− 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 

− dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
− dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
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6.4.8. Nośność podbudowy 
 Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zaleŜności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu 
płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M I
E  Wtórny M II

E  

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być 
większy od 50 MPa. 

Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M II
E  do 

pierwotnego modułu odkształcenia M I
E  jest nie większy od 2,2. 

   
I
E

II
E

M

M
 ≤    2,2       

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane 
na koszt Wykonawcy. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewni to 
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy 
utwardzonego pobocza), dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  2. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  6. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
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  7. PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
  8. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ I NAWIE RZCHNIA PIASKOWA  
 
1.WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni piaskowej terenu placu zabaw. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające na celu wykonanie 
zagospodarowania terenu i małej architektury. 

- Nawierzchnie z kostki betonowej, 
- UłoŜenie krawęŜników, 
- Nawierzchnia piaskowa.. 

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

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej. 

2.1.2. 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, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

- 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa. 
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.1.5. Nasiąkliwo ść 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 
więcej niŜ 5%. 

2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 
[2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest 

większe niŜ 20%. 
2.1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej 
niŜ 4 mm. 
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2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

 
2.2.2. Kruszywo 

NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 
2.2.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

 
2.2.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 

 
2.3. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej 
o frakcji od 0 do 4 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-Ŝwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moŜe 
przekraczać 3%, a na podsypkę Ŝwirową - 8%. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 
 
2.4.ObrzeŜa betonowe  
Prefabrykowane belki betonowe o wym. 20×6cm ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące 
oraz nawierzchnie drogowe. 
 
2.5. Piasek do wykonania nawierzchni placu zabaw wymagania: 
Nawierzchnię placu zabaw wykonać z piasku gr. 20cm, płukanego o frakcji od 0,2-2mm, bez zawartości części 
pylastych i iłów 
 
3. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI  
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna 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 moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie 
lub krawęŜnikach.   
 
4. TRANSPORT 
Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. Kruszywo moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i 
zanieczyszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. PodłoŜe 
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PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoŜa powinien  być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST B.02.00.00. 
 
5.2. Przygotowanie podbudowy 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, moŜe stanowić: 

- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy. 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować obrzeŜa betonowe wg BN-80/6775-
03/04 [6] lub inne typy obrzeŜy zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.4. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy 
uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-Ŝwirowej moŜna układać bez środków ochronnych przed 
mrozem, jeŜeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyŜsza. Nie naleŜy układać kostki w temperaturze 0oC lub niŜszej. 
JeŜeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę 
naleŜy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. ŚwieŜo wykonaną nawierzchnię na 
podsypce cementowo-Ŝwirowej naleŜy chronić w sposób podany w PN-B-06251. 
 
5.7. Wypełnienie spoin 
Zaprawę cementowo-piaskową moŜna stosować przy nawierzchniach z kostki kaŜdego typu układanej na podsypce 
cementowo-Ŝwirowej. Wypełnienie spoin piaskiem moŜna stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej 
układanej na podsypce Ŝwirowej lub piaskowej. 
Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
- w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zaleŜy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, moŜna oddać 
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni moŜna uznać za 
ukończoną. 
 
5.9. Wykonanie koryta pod ławy 
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Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
 
5.10. Wykonanie ław  
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.10.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich naleŜy 
stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 

 
5.11. Ustawienie obrzeŜy betonowych 
5.11.1. Zasady ustawiania obrzeŜy betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od nawierzchni trawiastej) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej,  
Zewnętrzna ściana obrzeŜa od strony nawirzchni powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, 
Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie obrzeŜy powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.11.2. Ustawienie obrzeŜy betonowych na ławie betonowej 

Ustawianie obrzeŜy betonowych na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.11.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny obrzeŜy nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin obrzeŜy zaprawą cementowo-
piaskową stosuje się wyłącznie do obrzeŜy ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny obrzeŜy przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury obrzeŜa ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 
5.12. Wykonanie nawierzchni piaskowej na terenie placu zabaw 
Po usunięciu warstwy ziemi urodzajnej i zagęszczeniu podłoŜa w wytyczonym korycie wykonać nawierzchnię 
piaskową ( okresowo wymienialną ) grubości 30cm. Piasek płukany, o wielkości ziarna 0,2-2mm. 
Nawierzchnie piaskowe naleŜy wymieniać w cyklu co najmniej dwuletnim. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 
2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.1.1.Sprawdzenie obrzeŜy 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi  do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm 

 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
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Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Nierówności podłuŜne 

Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.3.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.3. Niweleta nawierzchni 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 
cm. 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 
6.4. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna 
być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci InŜynier 
 
6.5. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach po przez zmierzenie 
głębokości wypełnienia spoiny. 
 
6.6. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 
6.7. Sprawdzenie koryta pod ławę 
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2. 
 
6.8. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
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 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z 
ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać  ± 2 cm na kaŜde 100 m 

wykonanej ławy. 
 
6.9. Sprawdzenie ustawienia obrzeŜy betonowych 
Przy ustawianiu obrzeŜy naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m 

ustawionego obrzeŜa, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

kaŜde 100 m ustawionego obrzeŜa, 
c) równość górnej powierzchni obrzeŜy, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m obrzeŜa, 

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeŜa i przyłoŜoną łatą nie moŜe 
przekraczać 1 cm, dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej i piaskowej. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeŜa betonowego 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.07.06.01. OGRODZENIE 

1. WSTĘP
 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem i remontem ogrodzeń. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST: 
Wykonanie : 

− ogrodzenia z paneli z siatki zgrzewanej metalowej ocynkowanej na słupkach stalowych 
obsadzonych w gruncie i obetonowanych z cokołem betonowym, 

− furtki stalowej z wypełnieniem z siatki stalowa ocynkowana, 
− ogrodzenia z płotka drewnianego, 
− malowanie ogrodzeń. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepoŜądanych intruzów spoza placu 
zabaw, tj. ludzi, zwierząt,  mogących niebezpiecznie zakłócić zabawę na placu. 

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o zgrzewana, o róŜnych wielkościach oczek. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogrodzenia placu naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

− Furtki powinny odpowiadać typem i konstrukcją rodzajowi ogrodzenia zastosowanego  
− Materiały na furtki powinny spełniać wymagania przewidziane dla elementów ogrodzenia.  

W zakresie trwałości ogrodzenia 
− Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe 

elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne 
powłoki zaakceptowane przez InŜyniera. 

− Samodzielnie pracujące sekcje ogrodzenia powinny stanowić odcinki nie dłuŜsze jak 150 m, 
Granicę sekcji powinny stanowić słupki wzmocnione skośnymi podporami w płaszczyźnie pracy 
ogrodzenia. 

− Ogrodzenie powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub potrzeby  

2. MATERIAŁY
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą OST, są: 
2.2.1.Ogrodzenie zewnętrzne panelowe metalowe: 

− siatki zgrzewane metalowe ocynkowane o wys 150cm, 
− słupki metalowe śr. 70mm o rozstawie 210cm obsadzone w gruncie i obetonowane, 
− elementy metalowe połączeniowe, 
− materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
− cokoły betonowe, 
− furtka z kształtowników stalowych o wym. 100×150cm z wypełnieniem z siatki stalowej 

ocynkowanej. 
2.2.2. Ogrodzenie wewnętrzne z płotka drewnianego 

− sztachety drewniane (deskowe) wys.100cm, o przęsłach ok.210 cm,  
− furtka z desek 90×100 cm, zaopatrzoną w zamek zatrzaskowy, 

ogrodzenie posadowione na fundamencie betonowym punktowym. 
 
2.3. Słupki i elementy metalowe wymagania. 
2.3.1. Wymiary i najwaŜniejsze charakterystyki słupków 

Słupki metalowe ogrodzeń moŜna wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo o kształcie 
kwadratowym lub prostokątnym względnie z kształtowników: kątowników, ceowników (w tym: częściowo 
zamkniętych) i dwuteowników, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami InŜyniera. 

2.3.2. Wymagania dla rur 
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Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10224:2003 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowanej 
przez InŜyniera. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i 
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, 
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o: 

− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na kaŜde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 
długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 
m długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-EN 10083-1:2006 [14], PN-EN 10084:2002 [17] lub inne normy. 
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [12]. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym 
ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i 
większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i 
grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, 
znak stali i numer wytopu. 

2.3.3. Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia 
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów 
ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i 
wypukłych karbów. 
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-EN ISO 898-
1:2001 [35] lub innej uzgodnionej. 
Do kaŜdej partii dostawy, na Ŝądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę 
zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie 
wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni. 
Dostawa moŜe być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleŜności 
od wielkości i masy wyrobów. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach uŜytkowania: a) umiarkowanych 8 µm, 
b) cięŜkich - 12µm, zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-97080-06:1984 
[9]. 

2.3.4. Wymagania dla drutu spawalniczego 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub InŜynier przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów 
ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-EN 1668:2000 [28], odpowiednio dla 
spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych, lub od 6 do 8 mm gdy elementy 
łączone są grubsze niŜ 15 mm. 
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 
Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: 

 Średnica drutu, mm  Wytrzymałość na rozciąganie 
      od 1,2 do 1,6          od 750 do 1200 MPa 
      od 2,0 do 3,0          od 550 do 1000 MPa 
        powyŜej 3,0          od 450 do   900 MPa. 

Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składać się z 
jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. KaŜdy krąg drutu powinien być związany miękkim 
drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien składać się z jednego odcinka o regularnych 
i niesplątanych zwojach, nawiniętych regularnie i ściśle na całej szerokości szpuli. Pręty w pakietach powinny 
być związane miękkim drutem, co najmniej w dwóch miejscach, w wiązki o masie od 10 do 40 kg. Łączna 
maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto. KaŜdy krąg, szpula drutu i 
wiązka prętów powinna mieć przywieszkę co najmniej z danymi: nazwą wytwórcy, oznaczeniem wyrobu, 
numerem partii drutu (prętów), masą netto, potwierdzeniem kontroli o jakości wyrobu. 
Do kaŜdej partii drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są następujące wyniki 
badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie 
wytrzymałości drutu na rozciąganie, sprawdzenie spręŜystości drutu, sprawdzenie kręgów drutu i pakowania 
oraz stwierdzenie zgodności własności drutów lub prętów z normą.  
Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywołujących 
korozję. 

2.3.5. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 



Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSA śENIE  
TERENU PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU 

Prószków ul. Krasickiego 2 
 

 

 październik 2012   46 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z 
cynku o czystości nie mniejszej niŜ 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [38]. Minimalna grubość 
powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 15, a pomiar tej grubości powinien odpowiadać 
zaleceniom PN-EN ISO 3543:1999 [8]. 
Tablica 15. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej naraŜonej na działanie korozji atmosferycznej, 
wg BN-89/1076-02 [38] 

Agresywność korozyjna 
atmosfery 

Minimalna grubość powłoki, µm,   
przy wymaganej trwałości w latach 

wg PN-H-97080-06:1984 [9] 10 20 

Umiarkowana 
CięŜka 

120 
160 M 

160 
200 M 

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej 

  
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie moŜe ona wykazywać 
widocznych wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoŜa. 

2.3.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 
powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem 
mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki 
betonowej. 
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 lub 
zgodna ze wskazaniami InŜyniera. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003 [2]. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-EN 
197-1:2002 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08 [42]. 
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) 
powinno spełniać wymagania PN-EN 12620:2004 [4]. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-EN 1008:2004 [7]. Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazania InŜyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien 
być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003 [2]. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-EN 
934-2:1999 [5]. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania InŜyniera. 
Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 
zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali uŜywanej do zbrojenia betonu 
powinny odpowiadać postanowieniom PN-EN 1992-1-1:2008 [1]. 

3. SPRZĘT
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, 
drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia moŜna stosować: środki transportu, Ŝurawie 
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania 
fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem 
zaakceptowania przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Siatkę metalową naleŜy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Siatkę bezwęzełkową cięŜką z tworzyw sztucznych naleŜy przewozić powszechnie stosowanymi środkami transportu, 
w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych lub w kręgach. Liny 
naleŜy przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własności lin. 
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Rury stalowe na słupki przewozić moŜna dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek 
transportu więcej niŜ jednej partii rur naleŜy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Kształtowniki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki wiąŜe się drutem 
stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 mm od końców. Drut i taśma uŜyta do 
wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która gwarantuje, Ŝe w czasie załadunku, 
transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie naleŜy uŜywać jako zaczepy dla zawiesi, w 
przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niŜ jednej partii wyrobów, 
naleŜy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostroŜność, 
ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
Druty i pręty spawalnicze naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
W zaleŜności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera zakres robót ogrodzeniowych 
wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych naleŜy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie 
dokumentacji projektowej, SST lub wskazań InŜyniera. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą OST, przy wznoszeniu ogrodzeń naleŜą: 

− wykonanie dołów pod słupki, 
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
− ustawienie słupków (metalowych, Ŝelbetowych), 
− wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej), 
− wykonanie bram i furtek. 

 
5.3. Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub InŜynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w 
planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw naleŜy wykonać doły pod słupki naroŜne, 
bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości co 
210cm i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 
NaleŜy dąŜyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
 
5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułoŜonym w dołku 
albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po 
uzyskaniu akceptacji InŜyniera, słupki betonowe mogą być obłoŜone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 
Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 
2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, moŜna wykorzystywać do dalszych prac  
co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest 
niŜsza od 10oC - po 14 dniach. 
 
5.5. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 
Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o naleŜy 
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuŜ biegu ogrodzenia pod 
kątem około od 30 do 45o. Zamiast ukośnych słupków wspierających, moŜna przy ogrodzeniowych słupkach 
Ŝelbetowych zastosować, za zgodą InŜyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania 
słupka w dole (przykłady w zał. 11.3). 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez 
posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, naroŜne i bramowe 
powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
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5.6. Panele ogrodzeniowe zgrzewane 
Panele ogrodzeniowe prostokątne zgrzewane z poziomych prętów o średnicy 5 mm i pionowych o średnicy 5 mm, 
spawanych punktowo i montowanych na systemie słupków. 
System ocynk , 3 i 4 przegięcia wzmacniające, drut o średnicy 5 mm. Wysokość ogrodzenia ok. 1,5 m. 

− Słupki z rur stalowych ocynk z kompletem mocowań i plastikową zaślepką 
− Mocowanie na obejmy 40 x 60 
− Szerokość paneli L - 2100 mm w osi słupków, 
− Dodatkowy pręt zabezpieczający górną część panela 

 
5.7. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia 
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [27]. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny 
przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyŜej 6 mm. 
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien 
być większy niŜ 1 mm. 
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niŜ podane w tablicy 16. InŜynier moŜe dopuścić wady większe niŜ 
podane w tablicy 16 jeśli uzna, Ŝe nie  mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia. 
 
5.8. Wykonanie bram i furtek 
Bramy i furtki naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala InŜynier. 
Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych 
kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi (przykład podano w załączniku 11.1 pkt 11.1.5). 
KaŜda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposaŜeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 
 
5.9. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach 
5.9.1. Malowanie ogrodzeń metalowych 

Ocynkowaną siatkę, słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia naleŜy malować pierwszy raz po 
zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed 
korozją. 
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej 
temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie naleŜy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniŜej +5oC, 
jak równieŜ malować metodą natryskową w temperaturze poniŜej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy. 
NaleŜy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 

− z powierzchni stali naleŜy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ew. 
starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoŜa; przez 
zmywanie, usuwanie przy uŜyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów 
ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z 
wymaganiami PN-H-97051 [24] i PN-ISO-8501-1 [36], 

− przed malowaniem naleŜy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub 
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoŜe pod farbę, 

−  do malowania moŜna stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do uŜytku zewnętrznego, 
dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
b) bfarby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.) 
c)  rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby, 

− farbę dłuŜej przechowywaną naleŜy przygotować do malowania przez usunięcie „koŜucha” 
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie 
lŜejszych i cięŜszych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie 
(usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 

− malowanie moŜna przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową 
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

− z zasady malowanie naleŜy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, 
przy czym kaŜdą następną warstwę moŜna nałoŜyć po całkowitym wyschnięciu warstwy 
poprzedniej. 

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [25]. 
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub InŜynier na wniosek 
Wykonawcy. 
NaleŜy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 
fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych 
zacieków sygnalizujących korozję słupka. 
Zaleca się stosowanie farb moŜliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 
zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego 
toluenu jako rozpuszczalnika). 
Wykonawca nie dopuści do skaŜenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki 
poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, naleŜy usuwać do izolowanych 
zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

5.9.2. Naprawa ogrodzeń 
Naprawa ogrodzeń moŜe polegać na wymianie elementów zniszczonych na nowe lub na doprowadzeniu starych 
elementów do stanu właściwego dla całościowych funkcji ogrodzenia. 
Zakres napraw ogrodzenia powinien być określony w dokumentacji projektowej, SST lub wytycznych 
Zamawiającego. 
Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. 
Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie róŜnić się konstrukcją i wyglądem od pozostałych 
odcinków, chyba Ŝe naprawę wykonuje się jako tymczasową lub Zamawiający celowo wprowadza nowe 
materiały i rozwiązania konstrukcyjne. 
Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej naleŜy naprawić przez usunięcie uszkodzonego odcinka i 
wstawienie nowego, łącząc starą i nową siatkę z zasady spiralami wyplecionymi z siatki stalowej. Podobnie 
naleŜy postąpić przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiral siatki, które naleŜy zastąpić nowymi. 
Rozpinanie nowych odcinków siatki naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami punktu 5.7. 
Uszkodzone lub wygięte słupki stalowe naleŜy albo zastąpić nowymi słupkami, a przy mniejszych 
uszkodzeniach - wyprostować przez uderzanie młotkiem, stosując odpowiednie przykładki drewniane od strony 
wygięcia. 
Siatki w ramach, uszkodzone w niewielkim stopniu, moŜna naprawić przez wymontowanie całego przęsła i 
dokonanie naprawy w warsztacie. Siatki w ramach, uszkodzone w znacznym stopniu, powinny być zastąpione 
nowymi przęsłami. 
Ubytki w betonowych lub Ŝelbetowych słupkach, fundamentach i prefabrykatach naleŜy uzupełnić zaprawą 
cementową po uprzednim oczyszczeniu zabrudzeń i okruszyn lub skuciu miejsc zastarzałych do uzyskania 
czystego betonu. Szczeliny powstałe np. wskutek nierównomiernego osiadania lub innych przyczyn, naleŜy 
zalać rzadką zaprawą cementową po uprzednim, dokładnym usunięciu zanieczyszczeń. W przypadku zerwania 
zbrojenia, naleŜy wzmocnić je prętami dodatkowymi, łącząc ze zbrojeniem starym po stworzeniu haków i 
okręceniu drutem miękkim oraz wypełnieniu strzemionami. Mieszankę betonową naleŜy układać małymi 
porcjami i zagęszczać ją, a po stwardnieniu betonu połączenie starego i nowego betonu zatrzeć packą. 
Wszystkie bezuŜyteczne (zniszczone) elementy ogrodzeń, o ile zgodnie z SST nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być odwiezione na miejsce określone w SST lub wskazane przez InŜyniera. Elementy i 
materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

 
5.10. Ogrodzenie z przęseł drewnianych sztachetowych mocowanych do istniejących słupkow stalowych 
obsadzonych w istniejącym cokole betonowym. 
Przęsła ogrodzenia wykonane z drewna świerkowego lub sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, a po 
zamontowaniu poprzez smarowanie środkami impregnującymi, koloryzującymi. Przęsła mocowane do istniejących 
słupków stalowych za pomocą śrub stolarskich. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz 
wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki InŜynierowi w celu 
akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) naleŜą: 

− siatki ogrodzeniowe, 
− rury i kształtowniki na słupki, 
− drut spawalniczy, 
− pręty zbrojeniowe, 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą materiały do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek 
Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
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W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6, 
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8, względnie wykonania 

ogrodzenia z prefabrykatów Ŝelbetowych, zgodnie z punktem 5.10, 
g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11. 

 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z kaŜdej strony) 

naleŜy dokładnie oczyścić z ŜuŜla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń 
utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b) oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 
razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

c) w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26], 

d) złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST zostaną przez InŜyniera 
odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień OST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z furtkami. 

8. ODBIÓR ROBÓT
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 

10.1. Normy 
  1. PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
  2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 
  5. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
  6. PN-EN 197-1:2002  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
  7. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  8. PN-EN ISO 3543:1999 

  
Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi 

  9. PN-H-97080-06:1984 
  

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 

10. PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
14. PN-EN 10083-1:2006 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-EN 10084:2002 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
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28. PN-EN 1668:2000 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
32. PN-EN 12385-1:2003 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 

badania 
35. PN-EN ISO 898-1:2001 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoŜy 
stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych 
powłok 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
41. BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe cięŜkie z polietylenu 
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D.09.01.01. ZIELEŃ -TRAWNIKI  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z załoŜeniem i pielęgnacją trawników. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim  
− nawierzchnia z kory. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych odpadków roślinnych i 
zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu 
w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uŜyty jako komponent do 
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej moŜe być 
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z 
glebą. 
 
2.4. Trawa z rolki  

− trawa z rolki szer. ~50cm, grubość – 3 cm (np.ścinana z gruntu).   
− trawa gruntowa sezonowana min. 2 lata, grubość systemu korzeniowego min. 20 mm.  
− płaty darni powinny być jednolicie zielone, gęste, zwarte, bez pustych i wysuszonych miejsc. Trawa 

musi mieć nieuszkodzony system korzeniowy i nie moŜe być skaŜona chwastami. 
 
2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - 
N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
2.6.Kora drzewna  
Nawierzchnię naleŜy wykonać w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa, gdzie wysokość swobodnego upadku wynosi 
powyŜej 1,0m (zgodnie z normą PN-EN 1177 „Bezpieczne nawierzchnie dla placów zabaw”).   
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z nawierzchnią z kory drzewnej:   

− z terenu pod nawierzchnię naleŜy usunąć humus,  
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− obrzeŜa wyznaczonej strefy wykonać z taśmy PCV grubości ok.20mm,  
− jako warstwę wyrównującą zastosować piasek ubijany warstwowo- ok.15cm po  zagęszczeniu,  
− pod korę antychwastowo stosować agro- lub geowłókninę ogrodową. 
− wysypać warstwę kory gr. 5cm o uziarnieniu 20-80mm,  
− po wysypaniu kory nawierzchnia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

Nawierzchnia wyłoŜona na części powierzchni placu poza urządzeniami. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze 
spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody (plac posiada naturalny spadek terenu do 5%).  

− teren przygotować poprzez usunięcie kamieni, korzeni itp.  
− do gleb piaszczystych naleŜy dodać warstwę lepszej ziemi. Nie torfu! Do gleby tłustej naleŜy dodać 

Ŝwirku o granulacji 2-4mm. W obu przypadkach naleŜy oba podłoŜa wymieszać glebogryzarką lub 
przekopać. Warstwa podłoŜa (dobrej ziemi) minimum10cm  

− niwelację podłoŜa naleŜy wykonać tak, aby woda z trawnika nie spływała w kierunku budynków. 
Teren powinien być gładki bez dołków i górek oraz pozbawiony zanieczyszczeń. 

− ziemia powinna być ubita na tyle aby nie robiły się zagłębienia podczas chodzenia po niej. 
− na dobrze przygotowane podłoŜe naleŜy rozrzucić siewnikiem wolnorozpuszczalny nawóz 

mineralny wymieszać go z podłoŜem za pomocą grabi. 
− teren pod ułoŜenie darni z rolki naleŜy ograniczyć obrzeŜem 20×6 oraz wyrównać.  
− podłoŜe przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed załoŜeniem trawnika i w tym czasie 

systematycznie go odchwaszczać. MoŜna zastosować środki chwastobójcze.  
− trawa rolowana powinna być rozłoŜona jak najszybciej po przywiezieniu na miejsce. Rolki powinny 

być złoŜone w cieniu a w gorące dni naleŜy je zraszać wodą. Trawa, która nie zostanie rozłoŜona w 
ciągu 24 godzin od przywiezienia powinna być rozwinięta i podlana, a następnego dnia ułoŜona. 

− zakupu darni naleŜy dokonać w ilości większej o 5% niŜ wynika to z obliczeń powierzchni    
trawiastej.   

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna 
przyjąć pierwszą połowę października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku 
wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia 
trawnika. 
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Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów naleŜy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników . 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1]. PN-G-98011 Torf rolniczy 
[2]. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
[3]. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
[4]. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
[5]. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
[6] BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
  
 
 
 
 
 
 
 


