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ST-00.00- Wymagania ogólne realizacji robót 
 

 

 

1. Podstawa formalna wprowadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stosuje się jako nieodłączny element systemu 

przetargowego działającego w gospodarce rynkowej. W Polsce wymóg stosowania specyfikacji 

technicznych wynika z ustawy  o zamówieniach publicznych (jednolity tekst w Dz. U. Nr 119 z 

1998r., poz.773 art.17.1) oraz z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 

430, paragraf 142). Specyfikacje techniczne są dokumentem zarówno formalnym jak i technicznym, 

określającym obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przy wykonaniu elementów i asortymentów 

robót. Stosowanie specyfikacji technicznych pozwala uściślić i sprecyzować zakres każdej pozycji 

kosztorysu ofertowego, określając niezbędne wymagania jakościowe robót, przez co zmniejsza się 
ewentualne spory przy ich odbiorze. 

 

2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy  oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR. 

 

3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  w sposób 

określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

 

4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

6. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót  od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez  

Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 



 

7. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane  na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

 

8. Odbiór ostateczny robót. 
Zasady ostatecznego odbioru robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inwestora. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i STWiOR. 

W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i  robót poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. Recepty i ustalenia technologiczne, 

3. Dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiOR i 

ewentualnie z PZJ, 

5. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia tereneu, 

6. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 



4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

aprobat  i kryteriów technicznych oraz  jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 2002r 

Nr8 poz.71) 

5. Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 sierpnia 1998r. W sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów  budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

6. Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia1998r. w sprawie określenia 

wykazu wyrobów  nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań  podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych  i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.nr 99, poz. 637) 

7. Rozporządzenie Min. Infrastruktury  z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) 

8. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy  

ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

9. Rozporządzenie Min. Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 

 

 

ST-01.01 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –
ROBOTY POMIAROWE  
 

1.Odtworzenie  punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych i punktów wysokościowych, 

b) wyznaczenie osi, 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 

betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym obiekcie 

inżynierskim. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej 

w dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 



 
ST – 01.02 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT –

OBRZEŻA  
 
 
1. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży 

gumowych o wymiarach 100x25x5 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15. 
2. Wykonanie robót : 
Koryto pod ławy należy 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. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 

korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 
Światło (odległość górnej powierzchni obrzeży od nawierzchni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej,  

Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 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 należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 

4. Jednostka obmiaru i rozliczenia robót 
Cena wykonania 1 m obrzeża gumowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy, 

− ustawienie  obrzeża, 

− zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża i ławy gruntem i ubicie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
ST- 01. 03- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 

 
1. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 

przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  



2. Materiały 
Nie występują. 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 

do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych ,płyt wibracyjnych lub zagęszczarek. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. Transport 
Wykonawca ustala dobór środków transportu za zgodą Inspektora Nadzoru 

5. Wykonanie robót 
Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można 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 

Inżyniera. 

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 Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i 

dróg 

Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10%. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

6. Kontrola jakości robót 
Badania w czasie robót 
 



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

i -5 cm. 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

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

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 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 należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od   -20% do + 10%. 
 7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

− profilowanie dna koryta lub podłoża, 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
ST-01.04 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT-
WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA (PODSYPKA) 

 

 
1. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 

odsączających z piasku pod plac zabaw i dojścia o grubości 10cm,  

2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski, 

− żwir i mieszanka, 

− geowłókniny, 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 
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gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 
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gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

 Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 

PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 

robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

− koparek, 

− walców statycznych, płyt wibracyjnych lub zagęszczrek. 

4. Transport 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST 01.02. „Roboty ziemne” oraz ST-02.03. 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 

w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu sprzętu lub ręcznie, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym 

spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-

64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 

należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
6. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 

kruszywa określone w p. 2.3. 



Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 

cm i -2 cm. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 

spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 
mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 

[6], nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy  odsączającej. 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1m

2
 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− utrzymanie warstwy. 

 

 ST-01.05 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -

PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

 

1. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudów z tłucznia kamiennego na placu zabaw i dojściach o grubości 20cm,. 

Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, 

jako: 

- podbudowę pomocniczą, 
- podbudowę zasadniczą. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 

- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 



Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-8-11112 [8]: 

- tłuczeń od 2mm do 60 mm, (warstwa dolna grub. 15cm) 

- kliniec od 1 mm do 4 mm, (warstwa górna , klinująca grub.5cm) 

Inżynier może 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-B-11112 [8], określonymi dla: 

- klasy co najmniej II  - dla podbudowy zasadniczej, 

- klasy II i III         - dla podbudowy pomocniczej. 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 

2. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia 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 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa 

odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej 

wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, 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 Inżyniera. 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego 

wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 

przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed ich zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 

leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normąBN-

68/8931-04 [11]. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5 %. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ l cm, -2 cm. 



Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Pierwotny moduł odkształcenia 

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

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu odkształcenia M p do pierwotnego modułu odkształcenia My jest nie większy od 2,2. 

Wszystkie wady wykonanej podbudowy  powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania 

naprawia Wykonawca lub na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania l m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie kruszywa, 

-zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

-utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

 
 

 
 
ST-01.06 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- 
NAWIERZCHNIA   NA PLACU ZABAW 
 
 
1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznych SAFEPLAY poliuretanowych, na podbudowie 

tłuczniowej. 

Specyfikacja techniczna (STWiOR) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót. 
2.Wykonanie nawierzchni placu zabaw i komunikacji  

Nawierzchnie wymagają podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 
odchyłki mierzone łatą o dł, 2 m, nie powinny być większe niż 2 mm . 
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone 

(plamy należy usunąć). 
Nawierzchnię placu zabaw wykonać należy jako nawierzchnię bezpieczną SAFEPLAY, z atestem na upadek z 

wys. 1,5m o grubości 60mm. Materiały do wykonania nawierzchni , charakteryzują się wysokim stopniem 

elastyczności i sprężystości, zapewniających dobry start do piłki, szybkość poruszania się i zwrotność 
zawodników, dobre pochłanianie energii udarowej jak i umożliwiających niezbędny, minimalny poślizg oraz 

odpornych na działanie czynników atmosferycznych i zapewniających wieloletnią stabilność swoich 

parametrów. Kolorystyka nawierzchni placu zabaw –RAL:2011.    

Nawierzchnia bezpieczna SAFEPLAY z materiałów o wysokim stopniu elastyczności i sprężystości, 

dwuwarstwowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,  o grubości 6cm. Składa się z dwóch warstw. Dolna 

warstwa  z granulatu SBR, górna z granulatu EPDM. Granulaty łączone klejem poliuretanowym. Wykonawca 

musi posiadać atest producenta, deklaracje zgodności, certyfikaty, kartę techniczną. Materiały zastosowane 

muszą spełniać wymogi normy PN EN 1177, PZH. Wykonanie nawierzchni zgodnie z zaleceniami producenta  



 

Nawierzchnia dojść  na placu zabaw, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 1,3cm, wykonana na  

podbudowie tłuczniowej i  warstwie stabilizującej ET gr. 3,5cm. Kolor RAL:5003   

Nawierzchnie otrzymuje się dwuetapowo. Warstwę spodnią (nośną) stanowi mieszanina granulatu  gumowego 

zespojonego lepiszczem poliuretanowym. Tak przygotowany dywan gumowy jest zamykany  za pomocą 
wysokoplastycznej szpachli poliuretanowej, na którą nanosi się tworzywo poliuretanowe następnie zasypuje 

granulatem EPDM.  Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki 

np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm, Po całkowitym związaniu mieszaniny, są malowane linie 

farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

Podstawowe parametry nawierzchni poliuretanowej  

 

 Poz. 
Określenie parametru jednostka Wartość wymagania 

1. Wytrzymałość na rozrywanie > 0,6 Mpa 

2. Wydłużenie przy zerwaniu >55% 

3. Tłumienie siły 35% 

4. Przepuszczalność dla wody nieprzepuszczalna 

5. Odbicie piłki 35% 

6. Maksymalne ugięcie 6,0mm 

Tabela opracowana została na podstawie Karty Technicznej ITB, 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-

90% , a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu 

rosy. 

3.Kontrola robót 

1.Nawierzchnie  powinny mieć jednakową grubość , powinna wynosić min. 13 mm 

2.Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
3 .Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwa, elastyczną. 
4 .Nie  należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 

5 .Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w 

przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów (w przypadku boisk, kortów itp). 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych; 

1. Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli 

wartości dopuszczalnych. 

2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics 

surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami, Większość producentów systemów opiera się na tej 

normie. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna 1T6 , która jest 

podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

3. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej przez producenta 
zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

4. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4. wiersz 17. Według 

tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 

05/1986 , tabela nr. 3, wiersz 7. 

5.  Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, ponieważ 
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz 
uniemożliwia zniwelowanie zastanych  nierówności. 

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

4.Obmiar  robót  
Jednostką obmiarową jest 1m2(jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  



 
5.Odbiór  robót  

Odbiór robót obejmuje wykonanie 1m2 nawierzchni sztucznej SAFEPLAY:  

-dwuwarstwowej nawierzchni bezpiecznej , składającej się z dolnej warstwy z granulatu SBR i górnej 

warstwy z granulatu EPDM, połączonych klejem poliuretanowym o łącznej   gr. 6cm  

Odbiór robót obejmuje wykonanie 1m2 nawierzchni poliuretanowej:  

-warstwy stabilizującej ET gr. 3,5cm z granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym 

-dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej grubości 1,3cm 

Dokumenty dotyczące nawierzchni: 

Certyfikat IAAF - na produkt 

Aprobata ITB 

Atest Higieniczny PZH 

Deklaracja zgodności 

Autoryzacja producenta systemu 

Karta techniczna systemu 

Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych (bardzo ważne !) 

 

 
 
ST-01.07- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKO NANIA  I ODBIORU ROBÓT –
WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zakupem i montażem urządzeń do zabawy przewidzianych w projekcie  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót.  

2. Materiały 
Szczegółowy wykaz urządzeń do zainstalowania na placu zabaw: 

 
-tablica regulaminowa                                                             szt.1 

-płaszczyzna z siatki linowej  (EA-L1)                                    szt.1 

-równoważnia ruchoma    (EB-03)                                          szt.1 

-przejście linowe (EC-06)                                                        szt.1 

-trap z poręczami,trudny dostęp,H=1000, (ED-T5)                 szt.1 

-trap ze skałkami,trudny dostęp,H=1500, (ED-11)                  szt.1 

-drabinka wejściowa,H=1500, (EG-03)                                   szt.1 

-komin z opon H=1500 i trzy barierki (EJ-02)                         szt.1 

-rura zjazdowa H=2000 (EN -01)                                             szt.1 

-zjeżdżalnia boki metalowe, ocynk. H=1000 (EM-04)            szt.1 

-wieża sześcioboczna jednopoz., H=1500 (EP-12)                 szt.1 

-wieża kwadratowa z dachem dwuspad., H=1500 (ER-12)     szt.1 

-wieża kwadratowa z dachem dwusp.,H =1000, (ER-12)        szt.1 

-barierka balkonowa (EL-03)                                                   szt.2 

-barierka do zjeżdżalni (EL-07)                                               szt.2 

-osłona -szczebel metalowy (ET-03)                                       szt.6 

-barierka pełna (ET-03)                                                           szt.4 

-uchwyt pionowy (ET-06)                                                       szt.2 

-huśtawka wagowa (PC-02)                                                    szt.1 

-huśtawka podwójna standard (PB-06)                                   szt.1 

-równoważnia na podporach (SZ-10)                                      szt.1 

-poręcze (SZ-11)                                                                     szt.1 

-ławostół (UA-11)                                                                   szt.1 

 

 
3.Wykonanie robót.  



Wyposażenie i jego elementy którą wykonawca powinien zakupić i zamontować, określa projekt techniczny. 

Urządzenia muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki wyposażenia placu 

zabaw (posiadać atesty). Wszystkie elementy muszą być na stałe osadzone w fundamentach z betonu.  

W żadnym wypadku nie należy pozostawić niewykończonych elementów mogących stanowić bezpośrednie 

zagrożenie dla użytkownika terenu. 

Kolor i wygląd wyposażenia wykonawca winien przedstawić do akceptacji Inwestorowi i  przed rozpoczęciem 

prac. 

4. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowa jest 1 kpl. (komplet) zamontowanego wyposażenia. 

5. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania l kpl. wyposażenia placu zabaw obejmuje; 

-zakup i transport elementów zabawowych 

-wyznaczenie miejsc montażu 

-wykonanie fundamentów 

-montaż  poszczególnych elementów 

 

 

 
ST – 01.08 -SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT -
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZIELEŃ  

 
1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  (STWiOR) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni. 

 Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 

Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 

1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 

przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
2. MATERIAŁY 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

nie przekraczających 2 m wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 

potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 

przechowywania. 

Zestaw drzew i krzewów według szczegółowego wykazu w projekcie zieleni. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.  



4. Transport 
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Przygotowanie gruntu pod wysiew traw powinno odbyć się po zakończeniu prac budowlano-montażowych, po 

wstępnej niwelacji i uporządkowaniu terenu. Materiał roślinny zastosowany do zadania powinien być wysokiej 

jakości. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami  i nasadzeniami są następujące: 

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów 

lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 cm nad terenem, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

− okres siania  i  sadzenia- najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m
2
, chyba że SST przewiduje 

inaczej, 

− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m
2
, chyba że ST przewiduje inaczej, 

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 

kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− 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. 

−  podlewania posadzonych roślin 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 

− m
2
 (metr kwadratowy) wykonania: trawników  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,  

− zakładanie trawników, 

− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 

 

 
 
 



ST-01.09- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKO NANIA  I ODBIORU ROBÓT –
OGRODZENIA 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem ogrodzeń z paneli o wymiarach 1,5x2,0m. 
Zakres robot objetych ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót.  

 
 Określenia podstawowe 

1.3.1. Ogrodzenie  - ogrodzenie placu zabaw z trzech stron, o wysokości 1,5m–wykonywane ze słupków 

stalowych, wypełnienie panele, mocowane do zabetonowanych słupków.  

W ciągu ogrodzenia przewidziano wykonanie furtki  o szer. 1m. 

2. MATERIALY 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania ogrodzeń w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, 

wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
Struktura wyrobu powinna być jednolita i trwała oraz zabezpieczona przed wpływem czynników 

środowiskowych. 

Do wykonania ogrodzenia należy zastosować materiały zgodnie z projektem - ogrodzenie wykonywane ze 

słupków stalowych zabetonowanych w fundamencie, wypełnienie panele o wymiarach przęsła 1,5x2,0m. 
3. SPRZET 
Dowolny środek transportu zapewniający bezpieczny przewóz materiału 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.01 Wymagania ogólne". 

5.WYKONANIE ROBOT 
Ogrodzenie należy wykonać ze słupków stalowych wys. 2,5m rozmieszczonych w rozstawie co 2,0m , zgodnie z projektem 

technicznym. Słupki należy wykonać z profilu stalowego. Do wypełnienia zastosować gotowe elementy zgodnie z rys. 

technicznym. 

Betonowanie słupków ogrodzenia z  betonu B-20. Ogrodzenie należy ustawić w linii wskazanej w projekcie z dotrzymaniem 

pionów i poziomu.. Słupki  i  elementy wypełnienia  należy przygotować warsztatowo i dostarczyć pomalowane na plac 

budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić. czy producent ogrodzenia posiada aprobatę 
techniczną. 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 

Sprawdzenie wykonania  
Sprawdzenie prawidłowosci wykonania ogrodzenia z  paneli polega na stwierdzaniu zgodności wykonania z 

dokumentacja projektową oraz wymaganiami niniejszej ST. 
- pomierzenie pionu 

-sprawdzenie linii ogrodzenia 

-sprawdzenie posadowienia konstrukcji nośnej. 

-sprawdzenie sztywności, 

-sprawdzenie jednolitości  kolorystyki zgodnie z PT 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową jest m (metr bieżący)wykonanego ogrodzenia. 
8. ODBIOR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 

inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

 
 


