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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0  
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Nazwa inwestycji: Budowy placów zabaw realizowanych w ramach zadania pn.: „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENÓW POD PLACE I SKWERY” plac zabaw pomiędzy ulicą Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego w Płocku na 
działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13, obręb 10 osiedle Wyszogrodzka. 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
Zamawiający: Gmina - Miasto Płock  
Stary Rynek 1  
09-400 Płock  
 
Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu  
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia  
Roboty budowlane związane z budową obiektu obejmują:  
Roboty przygotowawcze  
Roboty ziemne  
Podbudowa pod nawierzchnie  
Nawierzchnie syntetyczne  
Montaż urządzeń zabawowych  
Nawierzchnie z kostki brukowej  
Roboty zieleniarskie  
 
1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące:  
a) przygotowanie drogi technologicznej  
b) wydzielenie i ogrodzenie terenu  
c) odwodnienie wykopów  
d) wykopy kontrolne, wykonanie poletek badawczych dla badania nośności  
e) wywóz nadmiaru urobku, gruzu i utylizację  
 
1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót.  
 
1.5.1. Projekt budowlany, projekt wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej, przedmiary robót.  
 
1.5.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  
-ogólna specyfikacja techniczna  
- szczegółowe specyfikacje techniczne  
SST-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
SST-2 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  
SST-3 Podbudowy z kruszyw  
SST-4 Nawierzchnie syntetyczne  
SST-5 Urządzenia zabawowe, mała architektura  
SST-6 Chodniki z kostki brukowej betonowej  
SST-7 Betonowe obrzeża trawnikowe  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji technicznej.  
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1.5.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności:  
1. Dokumentacja projektowa  
2. Specyfikacje techniczne  
3. Przedmiar robót  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
 
1.6 Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST-0, SST jest mowa o:  
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czaso-
wego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski ulicz-
ne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbu-
dowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, mon-
tażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfi-
kującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną, a w przypadku urządzeń zabawowych i wyposażenia siłowni plenerowych dokument wydany 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego  
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamó-
wienia na wykonanie robót budowlanych,  
dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wy-
tworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
inspektorze nadzoru inwestorskiego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształ-
cenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Repre-
zentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wy-
konanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
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kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne two-
rzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami tech-
nicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi toleran-
cjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu wery-
fikacji ich ilości.  
odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budow-
lanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.  
odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, zwanych 
też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora - zamawiającego, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Od-
bioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzysty-
wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej jeżeli zadzie 
taka potrzeba.  
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumen-
tacji projektowej.  
przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawo-
wych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw usta-
lających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przy-
jęty stopień scalania robót.  
wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót bu-
dowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówie-
nia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grud-
nia 2003 r. Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV po-
cząwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
2. Informacja o terenie robót 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie przedsta-
wionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczą-
ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i od-
bioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań mate-
riałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwa-
żaną kwestię.  
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót przed dostępem osób 
trzecich.  
 
2.2 Teren budowy  
2.2.1. Organizacja robót budowlanych:  
- ustawienie ogrodzenia terenu,  
- wykonanie dróg technologicznych  
- wywóz i utylizacja gruzu i elementów niepotrzebnych z demontażu 
- próby i pomiary i odkrywki w miejscach w których zachodzi niebezpieczeństwo zbliżenia się do infrastruk-
tury podziemnej 
 
2.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Granice terenu budowy należy oddzielić od terenu sąsiadującego ogrodzeniem budowlanym. Wszystkie 
roboty będą prowadzone w obrębie działek Inwestora. Prowadzenie robót nie powinno naruszać interesów 
osób trzecich.  
 
2.2.3. Ochrona środowiska  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepi-
sów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub in-
nych czynników powodowanych jego działalnością.  
 
2.2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budo-
wie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia 
socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrud-
nionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszyst-
kich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały ła-
twopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promienio-
wanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z od-
zysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 
po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, 
pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.  
 
2.2.5. Ogrodzenie  
Prowadzone roboty wymagają wydzielenia terenu budowy od dostępu dzieci. Teren należy wygrodzić 
szczelnie przed dostępem osób niepowołanych.  
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2.2.6. Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Wymaga się aby istniejące drogi zostały odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczęcie robót po ukoń-
czeniu budowy.  
 
3. MATERIAŁY  
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane poza wyjątkiem dwóch buja-
czek które zostaną przeniesione z tego samego placu. Materiały powinny spełniać wymogi art. 10 Ustawy 
Prawo Budowlane.  
 
3.1. Źródła uzyskiwania materiałów  
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami okre-
ślonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Akceptacja Inspektora Nadzoru In-
westorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udo-
wodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włą-
czając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonaw-
ca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.  
 
3.2. Kontrola materiałów  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  
 
3.3. Atesty materiałów  
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi po-
siadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań ja-
kości materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specy-
fikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczo-
ne przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.  
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym 
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materia-
łów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy  
 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wy-
konywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 
roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudo-
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wania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspekto-
ra Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez Wykonawcę.  
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
4. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofer-
tą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realiza-
cją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
5. TRANSPORT  
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych po-
jazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do do-
puszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 
6.2. Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo.  
 
6.3. Badania i pomiary  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokony-
wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, jeżeli zajdzie podejrzenie 
o stosowanie niewłaściwych materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji sys-
temu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uży-
tych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 
przez wykonawcę wyników badań.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wy-
konawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wyko-
nawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.  
6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
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1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-
nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
-Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.  
 
7. OBMIARY ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przepro-
wadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.  
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Mu-
szą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokony-
wania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgod-
nionym przez Wykonawcę i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegają-
cych zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  
 
8. ODBIORY ROBÓT  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót tymczasowych 
jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru robót podstawowych. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane jako kompletne w zakresie przyjętego systemu oraz technicznie 
poprawne. Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w dokumentacji w celu zwiększenia kwo-
ty umownej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy i normatywy  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami.  
 
10.2. Przepisy prawne  
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) z później-
szymi zmianami.  
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) wraz  
z późniejszymi zmianami.  
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.  
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)  
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- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz.  
163) wraz z późniejszymi zmianami.  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budow-
lanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).  
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)  
SST- 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót przygoto-
wawczych dla zadania pn. „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POD PLACE I SKWERY” plac zabaw pomiędzy 
ulicą Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego w Płocku na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13, obręb 10 osiedle 
Wyszogrodzka. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych:  
- przygotowania terenu budowy  
- wycinki drzew  
- wywozu uzyskanego materiału z wycinki  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5.  
 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 
27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami).  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt. 2.1.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót  
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy  
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien odpowied-
nio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  
- wydzielić ogrodzeniem teren budowy  
- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie,  
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót.  
 
5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
- obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
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- Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego  
- wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego wyko-
rzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określo-
ne w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- przygotowanie ogrodzeń technologicznych  
- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia 
gruzu i materiałów  
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy 
przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,  
- uprzątnięcie placu budowy,  
-wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 6.  
 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i roz-
biórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
 
6.3. Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 7.  
 
7.2. Jednostki obmiarowe  
Wg przedmiaru robót.  
 
8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.8 .  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 9.  
10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmiana-
mi)z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
nr 108, poz. 953)  
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 
9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)  
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r.  
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979  
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SST-2 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego 
w ramach budowy placów zabaw realizowanych w ramach zadania pn.: „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 
POD PLACE I SKWERY” plac zabaw pomiędzy ulicą Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego w Płocku na działkach 
o nr ewid. 1192/1 i 1195/13, obręb 10 osiedle Wyszogrodzka. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie wykopów związanych z budową placu zabaw oraz elementów zagospodarowania terenu. 
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT  
 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przezna-
czonego do wykonywania zamierzonych robót, np.:  
— równiarki lub spycharki uniwersalne;  
— koparki podsiębierne  
— walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4.  
 
4. TRANSPORT  
 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykony-
wania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabez-
pieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i 
dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca robót 
będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadze-
nie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 
628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu, jego 
objętości , sposobu odspojenia i załadunku oraz od odległości sprzętu stosowanego do urabiania gruntu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt. 2.1.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośred-
nio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 
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do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wy-
profilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
 
5.3. Wykonywanie robót  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygo-
towane.  
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
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 
Inspektora Nadzoru.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumen-
tacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspek-
tora Nadzoru.  
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4.  
 
5.4. 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. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem 
były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża jeżeli powyższy warunek nie jest spełnio-
ny i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulch-
niać podłoże na głębokości zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dowieźć dodatkowy 
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wy-
maganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 1,00. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie należy konty-
nuować do osiągnięcia odpowiedniej wartości wskaźnika. Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-
77/8931-12 nie powinien być mniejszy niż 1,00.  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania za-
gęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny 
i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 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%.  
W przypadku konieczności należy wymienić grunt słabonośny bądź uplastyczniony. 
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W przypadku konieczności ulepszania podłoża Wykonawca uzyska na własny koszt opinię uprawnionego 
geologa dot. ilości ulepszaczy niezbędnych do zastosowania dla osiągnięcia projektowanych parametrów 
podłoża. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
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 Wyko-
nawca 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 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw.  
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 6.  
 
6.2. Sprawdzenie jakości 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.  
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tole-
rancją ±0,5%.  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowa-
nymi 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 niż 1,00.  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to war-
tość 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 po-
winna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punk-
cie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i po-
wtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 7.  
 
7.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.8 .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora  



str. 15 
 

Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy i Rozporządzenia  
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
-PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
- BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne  
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w  
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
(lub odpowiadające im normy EN)  
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SST-3 Podbudowy z kruszyw  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
w ramach budowy placów zabaw realizowanych w ramach zadania pn.: „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 
POD PLACE I SKWERY” plac zabaw pomiędzy ulicą Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego w Płocku na działkach 
o nr ewid. 1192/1 i 1195/13, obręb 10 osiedle Wyszogrodzka. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod plac zabaw. Ustalenia zawarte w ni-
niejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102. Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wyko-
nuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i pod-
budowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  
 
2.MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3.  
 
2.1 Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi gra-
nicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabili-
zacji mechanicznej  
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziar-
nienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
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2.2 Właściwości kruszywa  
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  

 
2.3 Materiał na warstwę odsączającą  
Na warstwę odsączającą stosuje się:  
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111  
- piasek wg PN-B-11113  
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2.4 Materiał na warstwę odcinającą  
Na warstwę odcinającą stosuje się:  
- piasek wg PN-B-11113  
- miał wg PN-B-11112  
- geowłókninę polipropylenową o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m2 wg aprobaty technicznej.  
 
2.5 Materiały do ulepszania właściwości kruszyw  
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:  
- cement portlandzki wg PN-B-19701  
- wapno wg PN-B-30020  
- popioły lotne wg PN-S-96035  
- żużel granulowany wg PN-B-23006  
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kru-
szywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.  
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102  
W przypadku konieczności ulepszania kruszywa Wykonawca uzyska na własny koszt opinię uprawnionego 
geologa dot. ilości ulepszaczy niezbędnych do zastosowania dla osiągnięcia projektowanych parametrów 
kruszyw.  
 
2.6 Woda  
Należy stosować wodę wg PN-B-32250  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.  
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt. 2.1. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST-2 Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża.  
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy.  
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 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszar-
kach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jedno-
rodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mie-
szanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapew-
niający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej 
niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, okre-
ślonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niż-
sza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równo-
miernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1.  
 
5.5. Odcinek próbny  
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpo-
częciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,  
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu,  
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika za-
gęszczenia.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.  
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go.  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 6.  
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6.2. Sprawdzenie jakości robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

 
 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco prze-
kazywane Inżynierowi.  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
E2/E1<2,2 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych.  
 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezd-
niach 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 BN-68/8931-
04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać:  
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
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 przekra-
czać + 1 cm, -2 cm.  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie.  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbu-
dowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, 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, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty nie-
zbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności pod-
budowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 7.  
 
7.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.8 .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
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PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  
PN-B-30020 Wapno  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST- 4 Nawierzchnie syntetyczne  
 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące nawierzchni dla 
wykonania placów zabaw realizowanych w ramach zadania pn.: „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POD 
PLACE I SKWERY” plac zabaw pomiędzy ulicą Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego w Płocku na działkach o nr 
ewid. 1192/1 i 1195/13, obręb 10 osiedle Wyszogrodzka. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem nawierzchni 
sportowych poliuretanowych. 
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1.Wymagania ogólne  
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i do-
kumentacji projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3.  
 
2.2. Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa (zgodnie z PN EN 1177:2009). 
Nawierzchnia bezpieczna składa się z warstwy zasadniczej nośnej wykonanej z granulatu SBR i lepiszcza 
poliuretanowego (grubość warstwy od min. 20 mm) oraz warstwy wierzchniej użytkowej składającej się 
z granulatu EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego. Grubość wierzchniej użytkowej warstwy min. 10 mm. 
Grubość poszczególnych warstw nawierzchni należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
nawierzchni w zależności od określonej w badaniach nawierzchni wysokości krytycznego upadku. W zależ-
ności od określonej przez producenta urządzenia zabawowego wysokości krytycznego upadku należy przy-
jąć właściwą grubość nawierzchni bezpiecznej w całej strefie bezpieczeństwa urządzenia rekreacyjno – za-
bawowego określonej przez producenta urządzenia.  
Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna musi bezwzględnie spełniać wymagania normy PN EN 1177:2009 
w zakresie określenia wysokości krytycznej upadku HIC.  
Nie dopuszcza się dla poszczególnych warstw poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej stosowania  
lepiszcza poliuretanowego różnych producentów. Przez nawierzchnię (warstwa z granulatu SBR oraz  
EPDM) należy rozumieć system wg wytycznych danego producenta nawierzchni.  
Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty techniczne nawierzchni określające wysokość  
swobodnego upadku HIC dla poszczególnych grubości nawierzchni oraz badania poszczególnych  
nawierzchni na zgodność z normą PN EN 1177:2009.  
Kolorystyka nawierzchni zgodnie z częścią rysunkową.  
 
Nawierzchnia poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Technologia typu EPDM o gr. 16mm.  
Przepuszczalna dla wody. Użytkowa warstwa nawierzchni charakteryzuje się gładką bezspoinową fakturą.  
Pod właściwą nawierzchnię należy wykonać warstwę stabilizującą ET, która jest mieszaniną drobnego żwiru, 
granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ET powinna mieć minimalną grubość 
ok. 35mm.  
Właściwa nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Dolna warstwa o grubości 8 mm układana na warstwie 
stabilizującej ET jest mieszaniną granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. 
Górna wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulatu EPDM frakcji 1-3 mm oraz lepiszcza poliuretanowe-
go. Grubość wierzchniej warstwy 8mm. 
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Nawierzchnia poliuretanowa musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 14877:2014-02.  
Dokumenty jakie należy przedstawić dla nawierzchni poliuretanowej, które należy dołączyć do oferty prze-
targowej:  
1. Kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez producenta ze wskazaniem wartości  
parametrów technicznych,  
 
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzające parametry  
wymagane przez normę i wskazane w karcie technicznej,  
 
3. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,  
Kolorystyka nawierzchni zgodnie z częścią rysunkową.  
 
2.3. Podbudowy  
2.3.1. Podbudowa dynamiczna pod poliuretan oraz pod sztuczną trawę wg SST-3 oraz dokumentacją projek-
tową.  
 
3.SPRZĘT  
 
3.1.Ogólne wymagania  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3. Do układania nawierzchni należy użyć spe-
cjalistycznego sprzętu tj. rozkładarki do mas poliuretanowych, natryskarki do mas poliuretanowych, maszy-
na do „wczesywania” piasku kwarcowego.  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5.  
Zarówno komponenty do mas poliuretanowych można transportować dowolnym środkiem transportu. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymaga-
nia techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna oraz typu EPDM  
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina 
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Nawierzchnia układana jest ręcznie, bezspoinowo z za-
chowaniem kolorystyki. Grubość warstwy 8mm. Wierzchnia warstwa użytkowa to mieszanina lepiszcza 
poliuretanowego i granulatu gumowego EPDM z pierwotnej produkcji. Grubość warstwy 8mm. Układa się ją 
ręcznie bezspoinowo.  
Podłoże powinno być mocne, suche, pozbawione słabych fragmentów. Usunięte być powinny wszelkie za-
nieczyszczenia. Minimalna temperatura powietrza wynosi 10°C – maksymalna 30°C. Wilgotność powietrza 
max.80%. Nie można układać nawierzchni podczas opadów atmosferycznych.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 6.  
 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Kontrola jakości robót prowadzona jest dla każdego etapu prowadzenia robót. Dla każdej z warstw kon-
strukcyjnych nawierzchni wykonywana będą badania:  
- grubości, 
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- wskaźnika zagęszczenia i nośności dla odpowiednio: warstwy odcinającej i dolnej warstwy podbudowy z 
kruszywa  
mineralnego  
- nośności: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,  
- równości i spadków: dla poszczególnych warstw podbudowy, syntetycznej trawy.  
Badania przeprowadzone będą z uwzględnieniem obowiązujących norm przez upoważnioną jednostkę ba-
dawczą, a ich wyniki będą dołączone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te będą też wymagane przy od-
biorach robót ulegających zakryciu. Wyniki odbiorów zapisywane będą w dzienniku budowy. Wszystkie 
wyniki badań będą gromadzone przez wykonawcę. Negatywny wynik badania będzie podstawą do nie ode-
brania danego etapu i jednocześnie obowiązuje wykonawcę do poprawy danego zakresu prac. Po popra-
wieniu prace poddawane są ponownej kontroli.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 7.  
 
7.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.  
 
8. ODBIORY ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.8 .  
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni poliuretanowych  
Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakończeniu poszczególnych etapów 
robót ulegających zakryciu. Dla każdego z nich przeprowadzony będzie odbiór częściowy, a wyniki zapisy-
wane w dzienniku budowy oraz na protokołach odbiorów częściowych i końcowego. Na odbiory robót wy-
konawca będzie dostarczał również dokumenty potwierdzające jakość i przydatność do stosowania w bu-
downictwie użytych materiałów.  
• Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość  
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.  
• Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.  
• Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.  
• Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 
To jest naturalna cecha nawierzchni .  
• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez  
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.  
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Zgodnie z kartą 
techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej.  
Badania kontrolne obejmują kontrolę:  
- Równości nawierzchni.  
- Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych.  
- Grubości nawierzchni.  
- Technicznych dokumentów kontrolnych  
Dopuszczalne nierówności nawierzchni poliuretanowych nie mogą przekroczyć wartości określonych w po-
niższej tabeli zgodnie z PN-EN 14877:2014. 
 
Tablica C.1 Nierówność nawierzchni przeznaczonych dla lekkoatletyki, wielu dyscyplin sportowych i do tenisa 

Systemy nieprzepuszczalne i przepuszczalne 

Odcinek pomiarowy [m]  0,3 3,0 

Odchyłka maksymalna [mm]  2,0 6,0 
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Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni syntetycznych  
 
Wykonawca będzie informował inspektora o zakończeniu poszczególnych etapów robót ulegających zakry-
ciu. Dla każdego z nich przeprowadzony będzie odbiór częściowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy 
oraz na protokołach odbiorów częściowych i końcowego. Na odbiory robót wykonawca będzie dostarczał 
również dokumenty potwierdzające jakość i przydatność do stosowania w budownictwie użytych materia-
łów.  
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Zgodnie z kartą 
techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej.  
Badania kontrolne obejmują kontrolę:  
- Równości nawierzchni.  
- Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych.  
- Wysokość nawierzchni. 
- Technicznych dokumentów kontrolnych. 
 
8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowych:  
 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 oraz PN EN 1177:2009, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie 
sportowe. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. Atest PZH dla ofe-
rowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.Ogólne zasady  
 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności określa umowa.  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.Normy i Rozporządzenia  
 
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i me-
tody badań. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
 
10.2. Inne dokumenty:  
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami),  
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami), 
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SST-5 Urządzenia zabawowe oraz mała architektura 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu urządzeń 
zabawowych oraz elementów małej architektury w ramach budowy placów zabaw realizowanych w ramach 
zadania pn.: „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POD PLACE I SKWERY” plac zabaw pomiędzy ulicą Wyszo-
grodzką i al. Piłsudskiego w Płocku na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13, obręb 10 osiedle Wyszogrodz-
ka. 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 umożliwiające i mające na celu montaż 
urządzeń sportowych i związanych z budową kompleksu sportowego, w szczególności:  
- montaż urządzenia element siłowni miejskiej - orbitrek 
- montaż urządzenia element siłowni miejskiej - wyciskanie siedząc  
- montaż urządzenia element siłowni miejskiej - wioślarz 
- montaż urządzenia element siłowni miejskiej - rowerek 
- montaż urządzenia - ławka  
- montaż urządzenia - kosz na śmieci 
- montaż urządzenia - stojak na rowery 
- montaż urządzenia - stół do ping ponga 
- montaż urządzenia - podwójny stół do szachów i chińczyka 
- montaż urządzenia - piaskownica 
- montaż urządzenia - karuzela czteroosobowa 
- montaż urządzenia - huśtawka krzyżowa 
- montaż urządzenia - huśtawka pojedyncza maluch 
- montaż urządzenia - huśtawka bocianie gniazdo 
- montaż urządzenia - zestaw zabawowy 
- montaż urządzenia - zestaw crossfit 
- montaż urządzenia - bujak 
- montaż urządzenia - ważka miejska  
- montaż urządzenia - regulamin  
- montaż urządzenia - lampa solarna 
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i do-
kumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do prac należy zrewidować położenie sieci i infrastruktury 
podziemnej.  
 
2.2.Wymagania szczegółowe  
Plac zabaw należy wyposażyć w urządzenia rekreacyjno - zabawowe zgodnie z opisem jak poniżej. Roz-
mieszczenie urządzeń zgodnie z opracowaniem graficznym. Należy zachować kolorystykę urządzeń zgodnie 
ze zdjęciami, rysunkami bądź wizualizacjami urządzeń zawartych w niniejszej dokumentacji.  
Wszystkie nowe urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi częściami 
PN-EN 1176, a wyposażenie siłowni plenerowej – z PN-EN 16630:2015-06. Certyfikaty Wykonawca jest zo-
bowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć 
systemu urządzeń. Dla innych elementów małej architektury akceptowane będą deklaracje zgodności z 
odpowiednią częścią PN-EN 1176. 
Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urzą-
dzeń rekreacyjno - zabawowych oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wy-
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stające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w 
podłożu przy pomocy fundamentów betonowych prefabrykowanych bądź wykonanych na budowie. Ko-
twienie urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcją montażu. Plac zabaw powinien być po-
dany ocenie zgodności z normami przed oddaniem do użytku. 

A. ORBITREK 

 
DANE TECHNICZNE 

Szerokość:     ~0,60 m 
Długość:     1,32 m 
Wysokość:     1,88 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:  17,00 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa:  0,60 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,32 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,60 m 
Głębokość fundamentowania:   -1,00 m 

 

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla 
wszystkich 
nawierzchni sypkich 200 mm) 
 
MATERIAŁ 

Elementy ruchome:   oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych 
Fundamenty:    beton klasy C20/25 
Konstrukcja nośna:   dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające 
ochronę antykorozyjną 
Połączenia elementów:  śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa 
sztucznego 
Siedziska i podparcia stóp:  dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające 

ochronę antykorozyjną 
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B. WYCISKANIE SIEDZĄC 

  
DANE TECHNICZNE 

Szerokość:      0,60 m 
Długość:      1,57 m 
Wysokość:      2,31 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:   16,00 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa:   0,56 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość:  4,57 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:  3,60 m 
Głębokość fundamentowania:     -1,00 m 

 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla 
wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm) 
 
MATERIAŁY 
Elementy ruchome:   oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych 
Fundamenty:    beton klasy C20/25 
Konstrukcja nośna:   dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające 
ochronę antykorozyjną 
Połączenia elementów:  śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa 
sztucznego 
Siedziska i podparcia stóp:  dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające 
ochronę antykorozyjną 
  



str. 31 
 

C. WIOŚLARZ 

 
DANE TECHNICZNE 
Szerokość:       1,04 m 
Długość:       1,15 m 
Wysokość:       1,39 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:    16,00 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,72 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość:    4,04 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:    3,88 m 
Głębokość fundamentowania:      -1,00 m 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora ,nawierzchnia  syntetyczna (grubość minimalna dla 
wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm) 
 
MATERIAŁ 
Elementy ruchome:    oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych 
Fundamenty:     beton klasy C20/25 
Konstrukcja nośna:   dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, 

zapewniające ochronę antykorozyjną 
Połączenia elementów:  śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z 

tworzywa sztucznego 
Siedziska i podparcia stóp:  dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, 

zapewniające ochronę antykorozyjną 
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D. ROWEREK 

 
 
DANE TECHNICZNE 

Szerokość:       0,83 m 
Długość:       0,54 m 
Wysokość:       ~1,38 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:   13,00 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,67 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość:   3,83 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:   3,54 m 
Głębokość fundamentowania:     -1,00 m 

 

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla 
wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm) 
 
MATERIAŁY 

Elementy ruchome:    oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych 
Fundamenty:     beton klasy C20/25 
Konstrukcja nośna:  dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, 

zapewniające ochronę antykorozyjną 
Połączenia elementów:   śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z 

tworzywa sztucznego 
Siedziska i podparcia stóp:   dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, 

zapewniające ochronę antykorozyjną 
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E. ŁAWKA 

 
 
DANE TECHNICZNE 
Szerokość:     0,89 m 
Długość:     1,65 m 
Wysokość:     0,90 m 
Głębokość fundamentowania:   -1,00 m 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 
 
MATERIAŁY 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo 
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana 
Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brązowym 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
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F. KOSZ NA ŚMIECI Z DASZKIEM 

  
 
DANE TECHNICZNE 
Szerokość:      0,34 m 
Długość:      0,52 m 
Wysokość:      ~1,00 m 
Głębokość fundamentowania:    -1,00 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
 
MATERIAŁY 
Daszek:    stal ocynkowana 
Fundamenty:   beton klasy min. C12/15 
Nogi:    rury stalowe ocynkowane 
Obudowa:   dziurkowana blacha stalowa ocynkowana 
 

G. STOJAK NA ROWERY 

 
 
 Wykończenie powierzchni  ocynkowane galwanicznie  
do szerokości koła maks.  60 mm  
Materiał konstrukcyjny  profile stalowe  
Ustawianie rowerów  jednostronne  
Ilość miejsc parkingowych  5 szt.  
Rozstaw kół  230 mm  
Sposób umocowania  przez zakotwienie w podłożu  
Długość  1 490 mm  
Szerokość  380 mm  
Wysokość  350 mm  
Ciężar 1 paczki  8 kg  
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H. STÓŁ DO PING PONGA - WERSJA DO POSTAWIENIA 
 

 Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną 

 
Widok urządzenia 

 
 
 
 
 
 
 
 

DANE TECHNICZNE 
Szerokość:      1,52 m 
Długość:      2,74 m 
Wysokość:      0,76 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:   24,11 m2 
Wymiary strefy funkcjonowania długość:  4,52 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:  5,74 m 
 
MATERIAŁY 
Blat:        szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym 
Elementy metalowe:      ocynkowane ogniowo 
Obrzeża blatu:       zaokrąglone profilem aluminiowym 
Siatka:        blacha stalowa ocynkowana 
Stół:        beton wibrowany zbrojony drutem fi 8 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1510:2006 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
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I. PODWÓJNY STÓŁ DO SZACHÓW I CHIŃCZYKA - WERSJA DO WKOPANIA 
 

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną 

  
DANE TECHNICZNE 
Szerokość:      1,70 m 
Długość:      1,80 m 
Wysokość:      0,76 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:    20,63 m2 
Wymiary strefy funkcjonowania długość:   4,70 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:   4,80 m 
Głębokość fundamentowania:     -1,00 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
 
MATERIAŁY 
Blat:      szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym 
Elementy metalowe:    ocynkowane ogniowo 
Fundamenty:     beton klasy min. C12/15 
Obrzeża blatu:     zaokrąglone profilem aluminiowym 
Postument, stołki i blat:   wibrowany beton, zbrojony drutem fi8 
Siedziska: drewno z drzewa liściastego, malowane trzykrotnie lakierobejcą, 

kolor palisander 
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J. PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA ZADASZONA 
Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną 

  
 

Widok urządzenia 

 
DANE TECHNICZNE 
Szerokość:      4,12 m 
Długość:      4,70 m 
Wysokość:      3,54 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:   38,52 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa:   0,42 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość:  7,31 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:  6,74 m 
Głębokość fundamentowania:    -1,00 m 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
Nawierzchnie amoryzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia synetyczna (grubość minimalna dla 
wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm) 
 
MATERIAŁY 
Elementy połaciowe:    deski impregnowane i malowane lakierobejcą na kolor zielony 
Elementy stalowe:    stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 
Fundamenty:     beton klasy min. C12/15 
Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo 
Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego 

lakierobejcą na kolor zielony,zaokrąglonego na krawędziach, 
o przekroju 90 x 90 mm 

Ściany piaskownicy:    sklejka wodoodporna 
Siedziska piaskownicy, aplikacje: płyta HDPE 
Zaślepki:     tworzywo sztuczne 
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K. KARUZELA TORNADO Z CZTEREMA SIEDZISKAMI 
Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną 

  
Widok urządzenia 

 
DANE TECHNICZNE 
Wysokość:       ~0,75 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:    25,07 m2 
Średnica:       1,65 m 
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,75 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość:   5,65 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:   5,65 m 
Głębokość fundamentowania:     -1,00 m 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2009  
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Nawierzchnie 
amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich 
nawierzchni sypkich 200 mm) 
 
MATERIAŁY 
Fundamenty:   beton klasy min. C12/15 
Konstrukcja nośna:  stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem 

obrotowym 
Konstrukcja siedzisk:  stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony 
Podest:    stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypełnienie z blachy ryflowanej 
Siedziska:   płyty polietylenowe przytwierdzone do płaskowników spawanych do profili 
Zaślepki:   tworzywo sztuczne 
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L. HUŚTAWKA KRZYŻOWA 
Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną  

 
 
 
DANE TECHNICZNE 
Szerokość:      2,88 m 
Długość:      2,88 m 
Wysokość:      ~3,52 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:   31,06 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa:   1,70 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość:  5,65 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:  5,65 m 
Głębokość fundamentowania:    -1,00 m 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6:2017-12Wyposażenie placów zabaw. 
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm) 
 
MATERIAŁY 
Elementy stalowe:   stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 
Fundamenty:    beton klasy min. C12/15 
Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane 

proszkowo na niebiesko 
Siedziska:    konstrukcja metalowa, powleczona gumą 
Zaślepki:    tworzywo sztuczne 
Łańcuch:    w otulinie z tworzywa sztucznego 
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M. HUŚTAWKA POJEDYNCZA MALUCH 
Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Widok urządzenia 

 
 
DANE TECHNICZNE 
Szerokość:      2,25 m 
Długość:      1,92 m 
Wysokość:      ~2,43 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:   16,65 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa:   1,25 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość:  7,40 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:  2,25 m 
Głębokość fundamentowania:    -1,00 m 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm) 
 

MATERIAŁY 
Aplikacje:     płyty HDPE 
Elementy stalowe:    stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 
Fundamenty:     beton klasy min. C12/15 
Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo 
Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane 

proszkowo na niebiesko 
Siedziska:     wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą 
Zaślepki:     tworzywo sztuczne 
Łańcuch:     kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej 
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N. HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 
Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Widok urządzenia 

 
DANE TECHNICZNE 
Szerokość:    3,50 m 
Długość:    1,92 m 
Wysokość:    ~2,43 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 25,90 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,40 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,50 m 
Głębokość fundamentowania:  -1,00 m 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2:2017-12 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszyst-
kich nawierzchni sypkich 200mm) 
 
MATERIAŁY 
Aplikacje:     płyty HDPE 
Elementy stalowe:    stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 
Fundamenty:     beton klasy min. C12/15 
Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo 
Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane 

proszkowo na niebiesko 
Siedziska:     wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym 
Zaślepki:     tworzywo sztuczne 
Łańcuch:     kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej 
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O. ZESTAW ZABAWOWY 

 
Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną     Widok urządzenia 

        
 
DANE TECHNICZNE 
Szerokość:     10,49 m 
Długość:     10,91 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:  135,51 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa:  2,20 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 14,87 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 13,33 m 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, 
nawierzchnia synetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm)  
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SKŁAD URZĄDZENIA MATERIAŁY 
Balkonik:       1 
Drabinka pionowa:     7 
Drabinka pozioma, dł. 244 cm:     1 
Gra integracyjna "Kółko i Krzyżyk":    1 
Mostek z lin, dł. 150 cm:     1 
Mostek łukowy, dł. 228 cm:    1 
Pomost ruchomy, dł. 228 cm:    1 
Przeplotnia łukowa:     1 
Rura strażacka wys. 150 cm:    1 
Ścianka wspinaczkowa wys. 90 cm:   1 
Trap wejściowy wys. 90 cm:     1 
Tunel linowy ukośny o dł. 202 cm:    1 
Wieża bez dachu, podest wys. 150 cm:    2 
Wieża bez dachu, podest wys. 60 cm:    1 
Wieża bez dachu, podest wys. 90 cm:   4 
Wieża z dachem, podest wys. 120 cm:    1 
Wieża z dachem, podest wys. 185 cm:    1 
Wieża z dachem, podest wys. 90 cm:    2 
Zestaw do przewrotów:     2 
Zjeżdżalnia spiralna z pomostem wys. 185 cm:   1 
Zjeżdżalnia wys. 90 cm, ślizg nierdzewny o dł. 236 cm:  2 
 
MATERIAŁY 
Drabinka pozioma:   konstrukcja pozioma wykonana z płyt HDPE w kolorze czerwonym 

oraz rurek ze stali nierdzewnej 
Elementy połaciowe:   płyty HDPE 
Elementy stalowe:   stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 
Fundamenty:     beton klasy min. C12/15 
Kotwy:     stal ocynkowana kąpielowo 
Kółko i krzyżyk:     walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku 
Liny:  polipropylenowe, wielooplotowe o grubości min. 16 mm, z 

rdzeniem stalowym, niepalne połączone ze sobą poprzez plastikowe 
łączniki 

Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane 
proszkowo na niebiesko 

Podesty, schody:   konstrukcja samonośna; powlekana materiałem antypoślizgowym 
Ścianka wspinaczkowa:   sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z 

tworzywa opartego na żywicach 
Ślizg w zjeżdżalni 
spiralnej:      wykonany z PVC o obrocie 450° 
Zaślepki:     tworzywo sztuczne 
Zjeżdżalnia:     burty z HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej 2 mm 
Łańcuch:     stal ocynkowana kąpielowo 
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P. POLIGON 

 
Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną      Widok urządzenia 

  
DANE TECHNICZNE 
 
Szerokość:     1,60 m 
Długość:     6,20 m 
Wysokość:     2,45 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:  48,18 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa:  2,45 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 10,40 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,80 m 
Głębokość fundamentowania:   -1,00 m 
 
 
MATERIAŁY 
Drążki, uchwyty:    rury stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo 
Fundamenty:     beton klasy min. C12/15 
Konstrukcja nośna:    profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo 
Zaślepki:     tworzywo sztuczne 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna 
(grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm) 
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Q. BUJAK 

 
Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną     Widok urządzenia 

     
 

DANE TECHNICZNE 
Szerokość:      0,34 m 
Długość:      0,97 m 
Wysokość:      ~0,82 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:   11,26 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa:   poniżej 0,60 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość:  3,97 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:  3,34 m 
Głębokość fundamentowania:    -1,00 m 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów za-
baw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, 
kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm) 
 
MATERIAŁY 
Całość urządzenia:    płyty HDPE 

Elementy stalowe:    stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 
Fundamenty:     beton klasy min. C12/15 
Podstawa fundamentowania:   ażurowa konstrukcja stalowa 
Sprężyna:     stal ocynkowana, malowana proszkowo 
Uchwyty, podpory na nogi:   tworzywo sztuczne 
Zaślepki:     tworzywo sztuczne 
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R. WAŻKA MIEJSKA 

 
Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną    Widok urządzenia 

  
DANE TECHNICZNE 
Szerokość:      0,60 m 
Długość:      2,40 m 
Wysokość:      1,45 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F:   17,52 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa:   0,80 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość:  5,40 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:  3,60 m 
Głębokość fundamentowania:    -1,00 m 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów za-
baw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, 
kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm) 
 
MATERIAŁY 
Elementy ruchome: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo, zamocowane na sprężynach 

zgodnych z PN-EN 1176-1:2009 
Fundamenty:   beton klasy min. C12/15 
Konstrukcja nośna: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo 
Siedzisko:  tworzywo sztuczne antypoślizgowe 
Zaślepki:   tworzywo sztuczne 
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S. REGULAMIN NA METALOWEJ NODZE 

 
Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną    Widok urządzenia 

  
DANE TECHNICZNE 
Szerokość:    0,09 m 
Długość:    0,56 m 
Wysokość:    ~2,01 m 
Głębokość fundamentowania:  -1,00 m 
 
 Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw. 
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
 
MATERIAŁY 
Fundamenty:    beton klasy min. C12/15 
Noga konstrukcyjna:    profil stalowy zamknięty ocynkowany 
Tablica:     spieniona płyta PCV 
Zaślepki:     tworzywo sztuczne 
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T. SŁUPEK LINEA 

 
DANE TECHNICZNE 
WYMIARY 
wysokość od powierzchni ziemi:  100 cm 
wysokość z odcinkiem kotwiącym:  100 cm 
WAGA:      5kg 
 
MATERIAŁY 
rura stalowa 
 
WARIANTY 
stal czarna: kolory RAL 
 

U. LAMPA SOLARNA 

 
DANE TECHNICZNE 
Waga:   27 kg 
Panel solarny:  5,5V 15,6W żywotność > 10 lat 
Strumień świetlny: 900 lm 
Bateria:   litowo-jonowa 3,7V 26000 mAh 
Obudowa:  Aluminium/szkło hartowane 
Temperatura pracy: od -25oC do 60oC 
Wymiary:  525x525x161 mm 
 
3.SPRZĘT  
Montaż urządzeń ręcznie.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wyma-
gania techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4. 
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt. 5  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania  
zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepi-
sów o ruchu drogowym.  
Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt. 2.1.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania prac ciężkim sprzętem należy sprawdzić położenie sieci podziem-
nych.  W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych lub występowania infrastruktury pod-
ziemnej w  innym miejscu od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowa-
dzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspek-
tor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii Projektanta 
co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych.  
5.3. Wykonywanie robót  
Wykonanie robót mokrych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. W zależności od wielkości robót, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakres robót wykonywanych bez-
pośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem właściwych robót należy wytyczyć lokalizację 
urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w terenie na podstawie dokumentacji projekto-
wej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy montażu urządzeń należą:  
-wykonanie dołów  
-wykonanie fundamentów betonowych  
- montaż urządzeń 
5.4.Wykonanie fundamentów betonowych  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to kotwy mogą być osadzone w betonie ułożo-
nym w dołku. Kotwy należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2. Do czasu stwardnienia betonu kotwy należy podeprzeć. Fundament betonowy wy-
konywany „na mokro", w którym osadzono kotwy, można wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 
dniach od ustawienia kotwy w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa 
od 10°C -po 14 dniach.  
5.5. Montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury.  
Urządzenia należy montować zgodnie z instrukcjami producentów.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 6. 
6.2. Sprawdzenie jakości 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 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji materiałów.  
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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.  
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostar-
czonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.  
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania montażu  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  
a) prawidłowość wykonania dołów, zgodnie z punktem 5.4,  
b) poprawność wykonania fundamentów, zgodnie z punktem 5.5,  
c) poprawność ustawienia urządzeń, zgodnie z punktem 5.6;  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST6 zostaną przez 
Inspektora Nadzoru odrzucone.  
Wszystkie elementy, które wykazują odstępstwa od postanowień SST-6 zostaną zdemontowane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 7.  
7.2. Jednostki obmiarowe  
Według przedmiaru robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.8 .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 9.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy i Rozporządzenia 
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeń-
stwa i metody badań. 
PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpie-
czeństwa i metody badań huśtawek. 
PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpie-
czeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpie-
czeństwa i metody badań karuzeli. 
PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpie-
czeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 
PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdza-
nia, konserwacji i eksploatacji. 
PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeń-
stwa i metody badań. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogól-
ne wytyczne  
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania  
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia.  
Ogólne wymagania i badania 
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SST-6 Chodniki z kostki brukowej betonowej 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót z betonowej 
kostki brukowej w ramach zadania pn. Budowa placów zabaw realizowanych w ramach zadania pn.:  
„ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POD PLACE I SKWERY” plac zabaw pomiędzy ulicą Wyszogrodzką i al. 
Piłsudskiego w Płocku na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13, obręb 10 osiedle Wyszogrodzka. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni utwardzonych na terenie kompleksu 
sportowego:  
 
2. MATERIAŁY  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest po-
siadanie aprobaty technicznej.  
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.  
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:  
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,  
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
- na długości – 3mm  
- na szerokości – 3mm  
- na grubości – 5mm  
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60MPa. 
najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50MPa (w ocenie statystycznej z co 
najmniej 10 kostek).  
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie wię-
cej niż 5%.  
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.  
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:  
-próbka nie wykazuje pęknięć,  
- strata masy nie przekracza 5%,  
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest więk-
sze niż 20%.  
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm  
 
3. SPRZĘT  
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie., 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
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przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu 
kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania 
podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 
krawężnikach.  
 
4. TRANSPORT  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzy-
małości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.  
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - ro-
dzimy lub nasypowy.  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową.  
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może sta-
nowić:  
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,  
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.  
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpo-
wiedniego rodzaju podbudowy.  
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne beto-
nowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiada-
jący wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 
do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wy-
nosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od kra-
wędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu na-
wierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 6. 
 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu.  
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 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 ułożonych w nawierzchni).  
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdze-
niu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz:  
- pomierzenie szerokości spoin,  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany  
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1 
cm.  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż > 2cm. Dopuszczalne 
odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać >1,0cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 7.  
 
7.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
 
8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.8 .  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża,  
- ewentualnie wykonanie podbudowy,  
- wykonanie podsypki,  
- wykonanie ławy pod krawężniki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 9.  
 
10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  
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 użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
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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SST-7 Betonowe obrzeża trawnikowe  
 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach zadania pn. Budowa placów zabaw realizowa-
nych w ramach zadania: „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POD PLACE I SKWERY” plac zabaw pomiędzy 
ulicą Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego w Płocku na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13, obręb 10 osiedle 
Wyszogrodzka. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 
chodnikowego.  
 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi są:  
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,  
- żwir lub piasek do wykonania ław,  
- cement wg PN-B-1970,  
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.  
Przewiduje się w ramach przedmiotowego zadania zastosowanie obrzeży betonowych o wymiarach 
8x30x100cm.  
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kra-
wędzie elementów powinny być równe i proste.  
Betonowe obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodza-
jów i gatunków.  
Betonowe obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  
 
4. TRANSPORT  
Betonowe obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wy-
trzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpo-
wiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 
koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  
Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepusz-
czalnym, starannie ubitym.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnio-
ne całkowicie na pełną głębokość. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 6.  
 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 
akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno-
ścią do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Spraw-
dzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego na-
roża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach poda-
nych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.  
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  
a) koryta pod podsypkę (ławę),  
b) podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku,  
c) ustawienia betonowego obrzeża,  
przy dopuszczalnych odchyleniach:  
linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, niwelety górnej płasz-
czyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, wypełnienia spoin, sprawdza-
ne co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie  
badanej spoiny na pełną głębokość.   
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 7.  
7.2. Jednostki obmiarowe  
Zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.8 .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 9.  
 
10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-
wisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i toro-
wisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SST-8 Nasadzenia nowej szaty roślinnej 
 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót związanych 
z nasadzeniami  zieleni w ramach zadania pn. Budowa placów zabaw realizowanych w ramach zadania: 
„ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POD PLACE I SKWERY” plac zabaw pomiędzy ulicą Wyszogrodzką i al. 
Piłsudskiego w Płocku na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13, obręb 10 osiedle Wyszogrodzka. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem 
podłoża, wymianą warstwy gruntu pod nasadzenia na ziemię urodzajną, obsadzeniem roślinami ozdobnymi 
i drzewami, ułożeniem agrowłókniny i obsypaniem korą roślinności. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi są:  
- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,  
-ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

-ziemia do sadzenia krzawów i zakładania trawników nie powinna zawierać więcej niż 7% materii  
organicznej 
- optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8 
- ziemia nie może być zasolona 
-ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

-ziemia kompostowa do nawożenia gleby 
-kora sosnowa przekompostowana i sterylna tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów, o 
odczynie obojętnym 
-Materiał roślinny sadzeniowy: 
 Sadzonki krzewów i drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem przekroju charaktery-
stycznego dla gatunku i odmiany. Niedopuszczalne jest stosowanie roślin o widocznych silnych uszkodze-
niach mechanicznych liści i pędów, widocznych śladach żerowania szkodników oraz oznakach chorobowych. 
Nie należy wsadzać drzew o zwiędniętej i pomarszczonej korze na korzeniach i częściach nadziemnych oraz 
przesuszonej  lub uszkodzonej bryle korzeniowej. 
Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki z nasion różnych gatunków powinny mieć oznaczony procento-
wy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania. 
Dopuszcza się stosowanie trawy rolowanej.  
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Przewidziane w projekcie gatunki drzew i krzewów: 

Nr Nazwa Zdjęcie szt Symbol stosowane 
w projekcie 

Miejsce 
nasadze-

nia wg 
PZT 

1 Hortensja bu-
kietowa Vanilla 

Fraise 

 

9 

 

Klomb 4 
Klomb 6 

2 Sosna koso-
drzewina 

 

24 

 

Klomb 2 
Klomb 3 
Klomb 5 
Klomb 6 

3 Funkia srebrna 
duza 

 

7 

 

Klomb 4 
Klomb 5 
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4 Tawuła japoń-
ska Goldmould 

 

43 

 

Klomb 1 
 Klomb 2 
Klomb 3 
Klomb 6 

5 Świerk serbski 

 

2 

 

Klomb 3 
Klomb 5 

 

6 Rozplenica ja-
pońska 

 

17 

 

Klomb 3 
Klomb 4 
Klomb 5 
Klomb 6 
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8 Krzewuszka 
Bristol Ruby 

 

7 

 

Klomb 5 
Klomb 6 

9 Sosna Bośniacka 

 
 

3 

 

Klomb 3 
Klomb 5 
Klomb 6 

10 Lilak Meyera 
Palibin 

 

16 

 

Klomb 1 
Klomb 3 
Klomb 6 



str. 60 
 

11 Wiśnia piłkowa-
na Kanzan  

 

2 

 

Klomb 1 
Klomb 2 

12 Robinia 
Frisia 

 
 
 
 
 
 

1 

 

Klomb 1 
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3. SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  
 
4. TRANSPORT 
Nowa szata roślinna może być przewożona dowolnymi środkami transportu.  
Nowa szata roślinna powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Doły do sadzenia roślin powinny być o 20 cm szersze i 20 cm głębsze niż bryła korzeniowa. Do zaprawy do-
łów należy użyć mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zależnych od żyzności da-
nej gleby i wymagań poszczególnych roślin. Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową należy usunąć 
przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia powinna być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy za-
gęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół rośliny należy uformować miskę 
ułatwiającą podlewanie. Krzewy należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny 
uzupełnić mieszanką ziemi i torfu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 6. 
 
6.2. Sprawdzenie jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić nową szatę roślinną przeznaczoną do na-
sadzenia i przedstawić wyniki sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Sprawdze-
nie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin każdej rośliny. 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  
a) doły pod sadzone rośliny,  
b) zaprawę z mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej,  
c) pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową,  
przy dopuszczalnych odchyleniach:  
dołów do nasadzenia w planie, które może wynosić ± 2 cm na każdy dół, 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 7.  
7.2. Jednostki obmiarowe 
Zgodnie z przedmiarem robót. 
8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.8 .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie oględziny z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozy-
tywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 9.  
 
10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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B1. WYCISKANIE SIEDZĄC 

 
DANE TECHNICZNE 

Szerokość: 0,74 m 
Długość: 1,14 m 
Wysokość: 1,90 m 
Waga: 100 kg 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,16 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,74 m 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 i DIN 79000:2012 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla 
wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 
 
MATERIAŁY 
Elementy malowane:  wykonane ze stali cynkowanej 
Fundamenty:    beton klasy C20/25 
Konstrukcja nośna:   malowane proszkowo, zapewniające ochronę antykorozyjną 
Siedziska i podparcia stóp:  malowane proszkowo, zapewniające ochronę antykorozyjną 
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B2. WYCISKANIE SIEDZĄC 

 
 
DANE TECHNICZNE 

Szerokość: 0,67 m 
Długość: 0,98 m 
Wysokość: 1,90 m 
Waga: 100 kg 
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,98 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,67 m 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 i DIN 79000:2012 
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla 
wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 
 
MATERIAŁY 
Elementy malowane:  wykonane ze stali cynkowanej 
Fundamenty:    beton klasy C20/25  
Konstrukcja nośna:   malowane proszkowo, zapewniające ochronę antykorozyjną 
Siedziska i podparcia stóp:  malowane proszkowo, zapewniające ochronę antykorozyjną 
 


