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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1. 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
robót rozbiórkowych ogólnobudowlanych i robót rozbiórkowych nawierzchni piaszczystej w ramach 
inwestycji przebudowy placu zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót demontaŜowych: 

L.p. Nazwa Ilość Do wykonania 

1. nawierzchnia piaszczysta bezpieczna gr. 20cm 515m2 wywóz 

2. A1. zestaw zabawowy Dama 1 szt. 

demontaŜ zabawek, 
renowacja i montaŜ 

powtórny w innym miejscu 

3. A2. huśtawka dwuramienna 1 szt. 

4. A3. karuzela Jarek 1 szt. 

5. A4. bujak 1 szt. 

6. A5. walec wąski 1 szt. 

7. A6. przeplotnia kołowa 1 szt. 

8. A7. poręcze symetryczne 1 szt. 

9. A8. zjeŜdŜalnia 1 szt. 

10. A9. piaskownica modułowa 1 szt. renowacja 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz zasadami sztuki budowlanej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do wykonania robót 
brak 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania wykopu 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych naleŜy stosować: 

• przyrządy ręczne - młoty, oskardy itp., 
• młoty udarowe, 
• ładowarki, 
• dźwigi, 

a w razie potrzeby sprzęt specjalistyczny. 
 
4. TRANSPORT 
Materiał moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zaleŜy  
od odległości i warunków lokalnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych  
w pkt. 1.2., zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST  
lub przez Inspektora nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny  
być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Zasady bhp dotyczące robót rozbiórkowych mieszczą się w ramach ogólnych przepisów BHP 
obowiązujących w budownictwie (obowiązek stosowania). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) i sztuka (szt.). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

• wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
• rozkucie i zerwanie elementów, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg norm i innych przepisów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2. 

ODTWORZENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA W TERENIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z odtworzeniem elementów zagospodarowania w terenie w ramach inwestycji przebudowy placu 
zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.2. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie elementów zagospodarowania  
w terenie. 
W zakres tych robót wchodzi: 
1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu nawierzchni bezpiecznej wylewanej 

poliuretanowej, jej warstw konstrukcyjnych, betonowych obrzeŜy chodnikowych ławach 
betonowych, nawierzchni z kostki betonowej brukowej, usytuowania urządzeń zabawowych  
i urządzeń towarzyszących; 

2. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  
w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania i pozyskiwania podano w OST                 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Do stabilizowania punktów naleŜy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08m i długości  
około 0,3m. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania jakie powinien spełniać sprzęt pomiarowy podano w OST "Wymagania ogólne"  
pkt. 7.3. Sprzęt pomiarowy taki jak niwelator, łata, taśma stalowa, itp. powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. Materiały mogą 
być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
W oparciu o materiały dostarczone przez zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające  
z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt zamawiającego. Zaniechanie 
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powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą 
wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte  
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiającego zostaną zniszczone 
przez wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą  
do obowiązków wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7.  
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które wykonawca przedkłada 
inspektorowi nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe przebiegu nawierzchni bezpiecznej wylewanej 

poliuretanowej, jej warstw konstrukcyjnych, betonowych obrzeŜy chodnikowych na podsypce 
piaskowo-cementowej, nawierzchni z kostki betonowej brukowej, usytuowania urządzeń 
zabawowych i ławek. 

2. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  
w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.L Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3. 

BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego  
o wymiarach 6x20x100cm i 8x30x100cm na ławie betonowej w ramach przebudowy placu zabaw przy 
ul. Pułtuskiej w Serocku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego o wymiarach 6x20x100cm i 8x30x100cm w ławie 
betonowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
ObrzeŜa chodnikowe  - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
• obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
• Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
• cement wg PN-B-19701 [7], 
• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
 
2.3. Betonowe obrze Ŝa chodnikowe - klasyfikacja 
Zastosowano obrzeŜa betonowe o dwóch wymiarach – 6x20x100cm i 8x30x100cm. 
W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa 
dzieli się na: 
• gatunek 1 - G1, 
• gatunek 2 - G2. 
 
2.4. Betonowe obrze Ŝa chodnikowe - wymagania techniczne 
Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 

Tablica 1. Wymiary obrze Ŝy 
Rodzaj  Wymiary obrze Ŝy,   cm  
obrze Ŝa 1 b h r 

Ow 100 8 30 3 
Ow 100 6 20 3 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze Ŝy 
Rodzaj  Dopuszczalna odchyłka,   m  

wymiaru  Gatunek 1  Gatunek 2  
l ± 8 ± 12 

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

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze Ŝy 
 

Rodzaj wad i uszkodze ń 
Dopuszczalna wielko ść 

wad i uszkodze ń 
 Gatunek 1  Gatunek 2  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

 

ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

liczba, max 2 2 
długość, mm, max 20 40 
głębokość, mm, max 6 10 

 
2.6. Składowanie 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niŜ 
szerokość obrzeŜa. 
 
2.7. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
 
2.8. Materiały na ław ę i do zaprawy 
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom 
PN-B-11113 [6]. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrze Ŝy 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport obrze Ŝy betonowych 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
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4.3. Transport pozostałych materiałów 
Betonowe obrzeŜa mogą być przewoŜone na paletach – dowolnymi środkami transportowymi  
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 PMa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi. Na jedne palecie 
zaleca się układać do 10 warstw , tak aby masa palety z kostkami wynosiła 1200-1700. PoŜądane 
jest, aby palety do odbiorcy były wysyłane do odbiorcy środkami transportowymi wyposaŜonymi  
w dźwig do za i wyładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podło Ŝe lub podsypka (ława) 
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa - podsypka cementowo – piaskowa 1:4. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrze Ŝy chodnikowych 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych  
do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi  
do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie  
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1mm  
przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.  
Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika  
do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie  
z wymaganiami pkt. 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, 
przy dopuszczalnych odchyleniach: 
linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100m długości obrzeŜa, 
niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100m długości obrzeŜa, 
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 
• wykonana podsypka. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrzeŜa, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Ilość robót wg przedmiaru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 
i mieszanka 

6. PN-B-11113 
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

7. PN-B-19701 
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

 



SST nr 4. Podbudowa z kruszyw. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW  
Wymagania ogólne PRZY UL. PUŁTUSKIEJ W SEROCKU  

 

__________________________________________________________________________________________ 
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz  
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 
tel. (+48 22) 776 55 03, 508 857 127 

1

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4. 
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na drogach publicznych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmuje 
SST nr 6.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi  
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna  - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 oraz w SST nr 5.  
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie znajdują  
się w SST nr 5. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwo ści kruszywa  
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 
 

Tablica 1.Wła ściwo ści kruszyw  

L.p.  Wyszczególnienie wła ściwo ści 

Wymagania  

Badania według 
Kruszywa łamane  

Podbudowa  
zasadnicza pomocnicza 

1 Zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075mm,  
% (m/m) 

od 2  
do 10 

od 2 
do 12 

PN-B-06714 - 15 [3] 
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2 
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 
niŜ 

5 10 PN-B-06714 - 15 [3] 

3 
Zawartość ziaren nieforemnych  
%(m/m), nie więcej niŜ 

35 40 PN-B-06714 - 16 [4] 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m),  nie więcej niŜ 

1 1 PN-B-04481 [1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

BN-64/8931 - 01 [26] 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niŜ 

 
 

35 
 

30 

 
 

50 
 

35 

PN-B-06714 - 42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ 3 5 PN-B-06714 -18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraŜania, %(m/m), nie więcej niŜ 

5 10 PN-B-06714 - 19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy łącznie,  
% (m/m), nie więcej niŜ 

- - 
PN-B-06714 - 37 [10] 
PN-B-06714 - 39 [11] 

10 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu  
na SO3, %(m/m), nie więcej niŜ 

1 1 PN-B-06714 - 28 [9] 

11 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

PN-S-06102 [21] 

 
2.3.3. Materiał na warstw ę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
• Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
• piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstw ę odcinaj ącą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
• piasek wg PN-B-11113 [16], 
• miał wg PN-B-11112 [15]. 
2.3.5. Materiały do ulepszania wła ściwo ści kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
• cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
• wapno wg PN-B-30020 [19], 
• popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
• ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez InŜyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda 
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
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 OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu  
do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

  ≤  5  (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
  
JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

O

d

90

50

  ≤  1,2  (2) 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca  
się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek  
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać  
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie 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 moŜe przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
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Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez InŜyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Wykonawca co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, 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 zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany  
w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy  
po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera.  
 
5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  
w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąŜa Wykonawcę robót.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2.  Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych  
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania  
te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 2.  
 

Tablica 2. Cz ęstotliwo ść ora zakres bada ń przy budowie podbudowy  
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

Lp.  Wyszczególnienie bada ń 

Częstotliwo ść badań 
Minimalna liczba bada ń  

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna pow . pod budowy 
przypadaj ąca na jedno badanie 

(m2) 
1 Uziarnienie mieszanki  

2 600 
2 Wilgotność mieszanki  
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000m2 

4 
Badanie właściwości 
kruszywa wg tab. 1, pkt. 
2.3.2 

dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa 
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy 
pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
6.3.3. Wilgotno ść mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
niŜ raz na 5000 m2, lub według zaleceń InŜyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

  ≤   2,2  
6.3.5. Właściwo ści kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
InŜyniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano  
w  tablicy 3. 
 

Tablica 3. Cz ęstotliwo ść oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy  
z kruszywa stabilizowanego mech. 

Lp.  
Wyszczególnienie 

badań  
i pomiarów 

Minimalna cz ęstotliwo ść pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1km 

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 
5 Rzędne wysokościowe co 100m 

6 Ukształtowanie osi  
w planie*) 

co 100m 

7 Grubość podbudowy  

Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
400m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000m2 

8 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ towania osi w planie nale Ŝy wykona ć  
w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szeroko ść podbudowy  
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
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6.4.3. Równo ść podbudowy  
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie  
z BN-68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
• 10mm dla podbudowy zasadniczej, 
• 20mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,   
z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy  
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1cm, -2cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego p odło Ŝa 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ±5cm. 
6.4.7. Grubo ść podbudowy i ulepszonego podło Ŝa 
Grubość podbudowy nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
• dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
• moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
• ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa  

o wska źniku 
wno ś nie 

mniejszym 
niŜ, % 

Wymagane cechy podbudowy  
 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

IS nie 
mniejszy ni Ŝ 

 

Maksymalne ugi ęcie spr ęŜyste  
pod kołem, mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony płyt ą  

o średnicy 30cm, MPa 

40 kN 50 kN 
od 

pierwszego 
obci ąŜenia E1 

od drugiego 
obci ąŜenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5cm  
i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubo ść podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy  
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem  
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa no śność podbudowy  
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, znajduje się w SST nr 5. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Ilość robót wg przedmiaru. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-06714-19 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

9. PN-B-06714-28 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

13. PN-B-06731 
śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne – nie dotyczy 

14. PN-B-11111 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr  
i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

17. PN-B-19701 
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 
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26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
10.2.  Inne dokumenty 
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5. 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Ustalenia zawarte są w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 1.3. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowaneg o mechanicznie  - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni bezpiecznej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
pkt. 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST nr 4. 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno  
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych  
i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych od 8mm.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3.  Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST nr 4. „Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 2.3.1. 
2.3.2. Właściwo ści kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt. 2.3.2. 
 
3.  SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 
 
4.  TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
pkt. 5. 
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5.1.  Przygotowanie podło Ŝa 
Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST nr 4. „Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.2. 
 
5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST nr 4. „Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.3. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami  
przy WP od 20 do 30% lub powyŜej 70%, podbudowę taką naleŜy wykonać zgodnie z PN-S-06102 
[21]. 
 
5.3.  Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST nr 4. „Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.4. 
 
5.4.  Odcinek próbny 
Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w SST nr 4. 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.5. 
 
5.5.  Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST nr 4. „Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.6. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
6.2.  Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie  
z ustaleniami SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 6.2. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST nr 4. 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 6.3. 
 
6.4.  Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
pkt. 6.4. 
 
6.5.  Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST nr 4. 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 6.5. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST nr 4. „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłoŜenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

Ilość robót wg przedmiaru. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i przepisy związane podano w SST nr 6. „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 6. 

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach 
przebudowy placu zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                           
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa  - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym  
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.2.2.  Wygląd zewn ętrzny 
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 2mm dla kostek o grubości ≤ 80mm. 
 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

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

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
 
Projektowana kostka: 

− na chodniki – typu Holland, grubość 6cm w kolorze szarym. 
 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek br ukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych koste k brukowych 
Lp.  Cechy  Warto ść 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 

3 

Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek       
nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
 

brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niŜ 4 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej  
niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,  
przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie            
z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość                       
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 4cm. Podsypka 
powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowy ch 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5cm wyŜej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. 
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną                   
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany  
do uŜytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podło Ŝa 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m: ± 1cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m: ± 2cm, 
− szerokości koryta:   ± 5cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega                       
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 
niniejszej SST: 

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

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równo ści chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150  
do 300m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 1,0cm. 
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podłu Ŝnego 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać                  
± 3cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej                
raz na kaŜde 150 do 300m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Ilość robót wg przedmiaru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7. 

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BEZPIECZNA WYLEWANA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej wylewanej 
poliuretanowej w ramach przebudowy placu zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej wylewanej poliuretanowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Projektowania nawierzchnia wylewana poliuretanowa typu Safeplay jest bezspoinową, kolorową  
nawierzchnią bezpieczną, przeznaczoną  na podłoŜa placów zabaw dla dzieci oraz na nawierzchnie 
rekreacyjno-sportowe. Zmniejsza ryzyko występowania urazów, zapewniając bezpieczeństwo i łatwy 
dostęp do urządzeń dla wszystkich (m.in. dojazd dla wózków inwalidzkich). Nie wymaga kosztownych 
zabiegów konserwacyjnych, łatwo ją wyczyścić, zapewnia wygodę korzystania z urządzeń i estetykę 
otoczenia. 
Projektowaną nawierzchnię bezpieczną tworzą dwie oddzielnie układane warstwy, wykonane 
z granulatu SBR i EPDM, zespalane klejem poliuretanowym. Oba granulaty kładzione są na mokro  
na miejscu przeznaczenia.  
Dolna warstwa - bezpieczna, której zadaniem jest  amortyzacja siły upadku – wykonana jest  
z granulatu SBR, który jest pozyskiwany z recyklingu opon. Warstwa wykonana jest z róŜnorakich brył, 
które nie przylegając ściśle do siebie tworzą wolne przestrzenie nadające warstwie odpowiednią 
elastyczność i właściwości amortyzujące, a takŜe gwarantują przenikanie granulatu EPDM z górnej 
warstwy pomiędzy kawałki gumy warstwy amortyzującej łącząc je trwale ze sobą.  
Górna warstwa - zrobiona jest z drobnego kolorowego EPDM, który wraz z klejem poliuretanowym 
głęboko wnika w wolne przestrzenie między bryłkami dolnej warstwy,  łącząc obie warstwy bardzo 
trwale ze sobą. Posiada mniejszą granulację niŜ warstwa dolna SBR. Występuje w wielu kolorach  
i jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie i wysokie 
temperatury. Taka technologia zapewnia nawierzchni bezpiecznej doskonałą elastyczność. Górna 
warstwa jest sztywniejsza i ma większą odporność mechaniczną. Stanowi zewnętrzną osłonę dla 
części amortyzującej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, danymi technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”, pkt 2 
 
2.1. Nawierzchnia bezpieczna wylewana poliuretanowa  
Wymagane dokumenty dotycz ące nawierzchni: 

• Atest Higieniczny PZH, 
• Certyfikat bezpieczeństwa upadku z wysokości do 1,5 m uzyskany zgodnie z normą  

PN-EN 1177:2009, 
• Karta techniczna. 

 
Grubość zastosowanej nawierzchni jest wprost proporcjonalna do wysokości urządzeń zabawowych 
znajdujących się na placu zabaw. 
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Wartości wysokości swobodnego upadku dla standardowych 
grubości warstwy projektowanej nawierzchni bezpiecznej wynoszą: 

Nawierzchnia jednolita 
(grubo ść) Maksymalna wysoko ść upadku  Waga / m2 

20mm - ok. 17 kg 
40mm do 1,6 m ok. 34 kg 
60mm do 2,0 m ok. 47 kg 
80mm do 2,4 m ok. 60 kg 
100mm do 2,8 m ok. 73 kg 
120mm do 3,0 m ok. 86 kg 

 
PARAMETRY TECHNICZNE: 
Dane dotycz ące granulatu wierzchniej warstwy EPDM  
Typ materiału: Kauczuk EPDM 
Frakcje: 1,0 – 3,5 mm 

Właściwo ści  Warto ść Jednostka  Norma  
Właściwości fizyczne i chemiczne: 

Wytrzymałość  
na rozciąganie: 

> 6,0 MPa DIN 53 504 

WydłuŜenie  
w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504 

Twardość: 60 ± 5 lub 90 ± 5 Sh°A DIN 53 505 
Gęstość: 1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1 
Zawartość kauczuku 
EPDM: > 20,0 % - 

Trwałość koloru: 5 - 4  DIN EN 20105-A02 
Pozostałe: 

Palność: 
dostępny w klasie 

Cfl – s1 
Cfl – s1 DIN EN 13501-1 

CięŜar nasypowy  
1,0 – 3,5 mm: 

620 g/dm3 DIN EN ISO 60 

Dane granulatu warstwy bazowej SBR  
Właściwo ści  Warto ść Jednostka  Norma  

Właściwości fizyczne i chemiczne: 
CięŜar nasypowy: około 470 g/cm3  
Zawartość popiołu: max 50 % PN–81/C-04240 

Analiza sitowa: 
Granulki poniŜ. 1,0 mm max 1,0 % PN-71/C-04501 
Granulki pow. 4,0 mm max 2,0 % PN-71/C-04501 

Pozostałe: 

Kształt: 
mieszanina róŜnych kształtów, cząsteczki 
sześciokątne (kubiczne, heksagonalne) 

- 

 
2.2. Podbudowa 
Nawierzchnia wylewana bezpieczna typu Safeplay powinna być instalowana na stabilnych  
i równych podłoŜach (np. z zagęszczonych kruszyw). 
 
Konstrukcja nawierzchni z podbudową z kruszyw zagęszczonych: 

a) elastyczna nawierzchnia    gr. 1,5cm / 6cm 
b) podsypka kamienna 0-3 lub 0-7mm  gr. 5cm po zagęszczeniu 
c) kruszywo łamane (kruszone) 0-32mm 

stabilizowane mechanicznie    gr. 15cm po zagęszczeniu 
d) grunt rodzimy 

 
Do wykończenia powierzchni zastosować betonowe obrzeŜa chodnikowe na ławie betonowej  
o wymiarach 8x30x100cm. Na powierzchni obrzeŜa wylać  warstwę nawierzchni bezpiecznej 
o grubości 1cm dla funkcji estetycznej i bezpiecznej. ObrzeŜa instalowane są na ławie betonowej 
zwykłej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Wody opadowe odprowadzane 
będą na otaczające tereny zielone.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
Nawierzchnia bezpieczna wylewana typu Safeplay instalowana jest wyłącznie przez 
wykwalifikowanych i autoryzowanych przez producenta instalatorów. 
Mieszanie składników nawierzchni odbywa się w miejscu jej wbudowania, przy uŜyciu 
specjalistycznego sprzętu (mieszarki). 
 
Wykonanie nawierzchni składa się z trzech etapów: 
1. wykonanie podbudowy z zagęszczonych kruszyw; 
2. wykonanie dolnej warstwy – z czarnych, grubych kawałów specjalnego granulatu SBR  

mieszanego we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury 
producenta; 

3. wykonanie górnej warstwy – z róŜnokolorowego granulatu EPDM mieszanego we właściwych 
proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta; 

Nawierzchnia ta jest gładka i bezspoinowa. MoŜliwe jest występowanie niewielkich nierówności  
w miejscach przerw technologicznych. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
4.1. Transport materiałów do nawierzchni poliuretan owej 
Wyroby wschodzące w skład zestawu do wykonania nawierzchni rekreacyjnych na plac zabaw 
powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach posiadających informacje na temat nazwy 
wyrobu i jego przeznaczenia, nazwę producenta i termin przydatności a takŜe objętość lub masę. 
Opakowanie powinno posiadać oznakowanie przewidziane dla preparatów i substancji 
niebezpiecznych oraz informację o podstawowych zasadach i warunkach stosowania. 
Opakowania naleŜy przewozić w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w OST „Wymagania ogólne” , punkt 5. 
5.1. Warunki niezb ędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Nawierzchnia bezpieczna wylewana typu Safeplay powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej 
pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoŜa mieści się w granicach od +5 do +25 stopni 
Celsjusza (podane parametry dotyczą standardowych warunków instalacji w Polsce – zmiany 
warunków zewnętrznych lub instalacje w innych warunkach klimatycznych mają wpływ na dobór 
parametrów poszczególnych składników. Producent ma opracowane m.in. róŜne receptury kleju 
poliuretanowego przeznaczonego do uŜycia w odmiennych warunkach klimatycznych, dostosowując 
parametry i właściwości składników do występujących róŜnic w temperaturze, wilgotności, 
nasłonecznieniu itp.). 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent nawierzchni posiada 
aprobatę lub rekomendację techniczną. 
Pozostałe wymagania określono w kartach technicznych, instrukcjach producentów, aprobatach  
i rekomendacjach. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podło Ŝa (podbudowy) 
Sprawdzenia podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i SST w tym 
sprawdzenie grubości podbudowy oraz wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych. 
6.3.2. Sprawdzanie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z płyt elastycznych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST ocena wyglądu 
zewnętrznego 
6.3.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Sprawdzenie równo ści nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni naleŜy przeprowadzać łatą.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” ,pkt 7 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni placu zabaw. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, p-kt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik 
pozytywny. 
8.1. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków  
z Ŝądanej wysokości. 
Nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9 
9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje podokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m ² nawierzchni wylewanej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• oznakowanie robót, 
• dostarczenie materiałów, 
• montaŜ nawierzchni z przyklejeniem do podłoŜa. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
 
11.  SPOSÓB UśYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI: 
Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowo-rekreacyjnymi i do tego celu powinny słuŜyć. 
NaleŜy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy 
nadepnięciu na nie mogą spowodować ich uszkodzenie. UŜytkownik powinien prowadzić  bieŜącą  
pielęgnację  nawierzchni. 
Nie naleŜy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni Ŝadnych obiektów o ostrych krawędziach. 
Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyŜworolkach, rowerach, motorach itp. Przejazd 
samochodami (policja, straŜ, pogotowie ratunkowe i inne słuŜby komunalne) powinien być 
kontrolowany  -  równieŜ ze względu na nośność podbudowy. 
Nie  stosowanie  się  do instrukcji  będzie  skutkowało  utratą  gwarancji. 
 
Utrzymanie: 
Jedyna wymaganą rutynową czynnością jest usuwanie widocznych śmieci. Zawsze naleŜy usuwać 
liście itp., zanim utworzą masę wgniecioną w nawierzchnię. W miejscach pod drzewami naleŜy 
stosować mycie pistoletem ciśnieniowym lub uŜyć środków mcho – chwastobójczych w celu 
zachowania nawierzchni w stanie czystym oraz zapewnienia szybkiego odprowadzenia wody  
i zapobiega poślizgom, zabieg taki zazwyczaj wystarczy wykonywać raz w roku. W zimie moŜna uŜyć 
soli w celu usunięcia oblodzenia. Z początkiem wiosny zmyć resztki soli zimną wodą, uŜywając 
pistoletu ciśnieniowego. 
 
Naprawy: 
Wszelkie naprawy ułoŜonej nawierzchni, wynikające np. z konieczności odtworzenia miejsc 
intensywnego zuŜycia po długotrwałym uŜytkowaniu albo zniszczonych w wyniku wypadku 
lub wandalizmu – mogą być wykonane przy uŜyciu techniki stosowanej przy wykonywaniu nowej 
nawierzchni.  
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Uszkodzenia farbami: 
W razie zanieczyszczenia nawierzchni przez rozlanie farby albo wykonania graffiti nie moŜna 
stosować rozpuszczalników bez fachowej porady, poniewaŜ mogą one powaŜnie uszkodzić materiał 
tłumiący uderzenia. 
 
Okres u Ŝytkowania i gwarancje: 
Projektowana nawierzchnia bezpieczna ma za zadanie przez wiele lat zapewniać wymagany poziom 
bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności.  
 
UWAGI!  

• nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania; 

• wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.); 

• wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną  
i polskimi normami; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8. 

RENOWACJA URZĄDZEŃ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z renowacją urządzeń zabawowych i towarzyszących 
istniejących i renowacji ogrodzenia istniejącego w ramach inwestycji przebudowy placu zabaw przy  
ul. Pułtuskiej w Serocku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanów dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające  
na wykonaniu renowacji urządzeń zabawowych i towarzyszących (komunalnych) i ogrodzenia.  
 
W zakres tych robót wchodzą: renowacja ogrodzenia i renowacja urządzeń: 
URZĄDZENIA ZABAWOWE ISTNIEJ ĄCE 

Nr 
urządzenia  

Rodzaj urz ądzenia 
Ilość 
(szt.) 

DT 1/A1 ZESTAW ZABAWOWY DAMA  1 

DT 2/A2 HUŚTAWKA RAMIENIOWA PODWÓJNA 1 

DT 3/A3 KARUZELA JAREK 1 

DT 4/A4 BUJAK KONIK 1 

DT 5/A5 WALEC WĄSKI 1 

DT 6/A6 PRZEPLOTNIA KOŁOWA 1 

DT 7/A7 PORĘCZE SYMETRYCZNE 1 

DT 8/A8 ZJEśDśALNIA SCHODKOWA 1 

DT 9/A9 PIASKOWNICA MODUŁOWA 1 

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE ISTNIEJĄCE 

DT 11/Ł1 ŁAWKA Z OPARCIEM  6 

DT 12/K KOSZ NA ŚMIECI METALOWY 3 

DT 13/T REGULAMIN 1 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” ,pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania renowacji zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 
robót. Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonania robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt. 4 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”, punkt 5. 
5.1. Renowacja ogrodzenia 
Projektuje się renowację fragmentu ogrodzenia terenu placu zabaw od strony istniejącego parku  
na długości 7 przęseł. NaleŜy oczyścić dokładnie ogrodzenie z rdzy i pomalować farbą aktywną  
2 razy i farbą olejną 2 razy. Zachować istniejący kolor. 
 
5.2. Renowacja urz ądzeń zabawowych i towarzysz ących 
NaleŜy oczyścić urządzenia zabawowe i towarzyszące z rdzy, zaimpregnować elementy drewniane  
i pomalować farba aktywną 2 razy na kolory zaproponowane na kartach technicznych. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Badanie materiałów 
UŜyte urządzenia i materiały do budowy powinny być zgodne z projektem. Sprawdzenie uŜytych 
urządzeń i materiałów przez porównanie ich cech z wymaganiami w projekcie. 
 
6.3. Badanie zgodno ści z projektem  
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• zgodność rozmieszczenia z projektem wykonawczym, 
• odchylenia od pionu, poziomu i rzędnej wysokości urządzeń, 
• sprawdzenie czy zostały przedłoŜone wszystkie dokumenty, 
• sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wprowadzone  

do dokumentacji budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostka obmiarowa – jednostka obmiarowa została określona w przedmiarze robót przywiązanej  
do danej pozycji zakresu robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wynik pozytywny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Inne dokumenty 
Wytyczne producentów, instrukcje montaŜu. Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 9. 

WYPOSAśENIE ZABAWOWE I TOWARZYSZ ĄCE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montaŜem urządzeń zabawowych i towarzyszących 
w ramach inwestycji przebudowy placu zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanów dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające  
na wykonaniu montaŜu urządzeń zabawowych i towarzyszących (komunalnych). W zakres tych robót 
wchodzą: dostawa i montaŜ urządzeń zabawowych typu przeplotnia Sudety; dostawa i montaŜ 
urządzeń towarzyszących typu: ławki z oparciem. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
 
Wyposa Ŝenie zabawowe i towarzysz ące na terenie opracowania 

URZĄDZENIA ZABAWOWE 
Nr urz ądzenia Rodzaj urz ądzenia Ilo ść (szt.)  

DT 10/A10 PRZEPLOTNIA SUDETY  1 

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE 

DT 14/Ł2 ŁAWKA Z OPARCIEM  2 
 
2.1. Materiały pomocnicze 
2.1.1. Beton  
Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/6738-93. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” ,pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlany zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą 
jakość robót. Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do technologii i warunków wykonania robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 4 
4.1. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Transport producenta urządzeń na plac budowy. 
Zaleca się przywiezienie urządzeń na teren budowy bezpośrednio przed ich mocowaniem.  

- na czas transportu urządzenia naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez 
stosowanie: 

 a) wkładek dystansowych drewnianych - dotyczy elementów drewnianych, 
 b) folii pęcherzykowej - dotyczy elementów metalowych malowanych proszkowo, 
- w czasie transportu, urządzenia naleŜy zabezpieczyć pasami transportowymi, 
- urządzenia naleŜy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanym, 
- w razie konieczności składowania urządzeń naleŜy układać je starannie na płaskim podłoŜu,  
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na przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji (najlepiej 
przewiewne wiaty). 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”, punkt 5. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
• podstawą wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa, 
• wytyczenie w terenie posadowienia urządzeń za pomocą trwałych oznaczeń. Wytyczenie winno 

być wykonane przez odpowiednie słuŜby geodezyjne wykonawcy robót. 
 
5.2. Wyposa Ŝenia zabawowe – monta Ŝ 
• Przeplotnia Sudety. MontaŜ wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
• montaŜ ławek z oparciem – wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów.  
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Badanie materiałów 
UŜyte urządzenia i materiały do budowy powinny być zgodne z projektem. Sprawdzenie uŜytych 
urządzeń i materiałów przez porównanie ich cech z wymaganiami w projekcie. 
 
6.3. Badanie zgodno ści z projektem  
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• zgodność rozmieszczenia z projektem wykonawczym, 
• odchylenia od pionu, poziomu i rzędnej wysokości urządzeń, 
• sprawdzenie czy zostały przedłoŜone wszystkie dokumenty, 
• sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wprowadzone  

do dokumentacji budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostka obmiarowa – jednostka obmiarowa została określona w przedmiarze robót przywiązanej  
do danej pozycji zakresu robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wynik pozytywny. 
8.1. Roboty składaj ące si ę na monta Ŝ urządzeń  
Wykonania mocowania urządzenia obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• umiejscowienie urządzenia i jego stabilizacja wg zaleceń producenta,  
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
• konserwacja 1 rok. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-06250   Beton zwykły 
 
10.2. Inne dokumenty 
Wytyczne producentów, instrukcje montaŜu. Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 10. 

TRAWNIKI – RENOWACJA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z renowacją trawnika w ramach przebudowy placu zabaw przy  
ul. Pułtuskiej w Serocku. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
• renowacją istniejącego trawnika; 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Nasiona traw 
NaleŜy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zaleŜności od umiejscowienia trawnika. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka nasion powinna zapewnić duŜą 
odporność trawnika na susze, mróz i zanieczyszczenia. 
 
2.3. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy naleŜy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się 
stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 
Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Przy zakładaniu terenów zieleni – trawników uŜywane są: 
• wetrykulator,  
• aerator, 
• widły amerykańskie, 
i inny sprzęt ręczny. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". Wszystkie roboty powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Trawniki  
Renowacje trawnika przeprowadzić po wykonanych pracach budowlanych. W ramach prac 
budowlanych firma wykonawcza powinna zachowywać w jak najlepszym stanie istniejące trawniki  
i istniejące zagospodarowanie terenu! Wszystkie prace wykonywać bez udziału sprzętu cięŜkiego. 
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Renowacja: 
1. Niskie skoszenie powierzchni poddanej renowacji.  
2. Intensywna wertykulacja – wyczesanie obumarłych resztek i słabych roślin, nacinanie powierzchni 

gleby na głębokości 2cm. Miejsca na trawniku szczególnie zniszczone poddać napowietrzeniu 
wgłębnemu przy pomocy aeratora lub wideł amerykańskich nakłuwając na 10-15cm w 10cm 
odległościach i lekko podwaŜając. 

3. Wysiew nasion na spulchnioną i napowietrzona glebę. W zaleŜności od rozmiarów ubytków - 
wysiew od 1 – 3kg nasion na 1000m2. Wymieszanie nasion z glebą, a następnie przykrycie cienką 
warstwą (od 0,5 – 1cm) torfu, ziemi lub kompostu. Po zasiewie i przykryciu nasion - powierzchnię 
uwałować. Zabieg ten poprawi kontakt nasion z wilgocią glebową i zapobiegnie wywiewaniu 
nasion.  

4. NawoŜenie. Stosować nawóz wieloskładnikowy NPK – Azofoska, Polifoska ( o zawartości azotu  
ok. 15%). 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie udatności nasadzeń nastąpi po upływie dwóch zim w maju. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
6.2. Kontrola trawników 
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego torfu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, gęstości zasiewu 

nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, okresów podlewania, 

zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania nasion traw - w miarę potrzeb. 

 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowości uzyskanego zadarnienia, 
• występowania gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych 
oględzinach. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE TRAWNIKÓW: 
Wykonanie trawników obejmuje: 
• uporządkowanie terenu pod wykonanie trawników z gruzu i innych resztek po pracach 

budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu, 
• zakup i transport nawozów mineralnych, 
• rozrzucenie nawozów mineralnych, 
• zakup i transport specjalnych mieszanek traw, 
• wysiew nasion, 
• wałowanie powierzchni. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 11. 

ZIELEŃ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z załoŜeniem zieleni w ramach przebudowy placu zabaw przy ul. Pułtuskiej 
w Serocku. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
• sadzeniem krzewów liściastych wysokich i okrywowych; 
• wykończeniem terenu pod nasadzeniami; 

 
1.3. Określenia podstawowe: 
1.3.1. Ziemia urodzajna  – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.3.2. Materiał ro ślinny  – sadzonki krzewów i bylin. 
1.3.3. Bryła korzeniowa  – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi                           

ją korzeniami rośliny. 
1.3.4. Forma krzewiasta  – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona  

w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 
"Wymagania ogólne". 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące właściwości: 
• ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 

w pryzmach do wykorzystania przy podniesieniu poziomu terenu, 
• humus do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia drzew i krzewów oraz zakładania 

trawników, ziemia o składzie: 70% ziemia kompostowa, 30% substrat torfowy. Oba składniki 
dokładnie wymieszane. 

(przed dostawą ziemi urodzajnej naleŜy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość 
mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni). 
 
2.3. Materiał ro ślinny sadzeniowy 

NR NAZWA  ŁACI ŃSKA NAZWA  POLSKA ROZSTAW WYSOKOŚĆ/POJEMNIK ILOŚĆ 
(szt.) 

POW. 
(m²) 

KRZEWY śYWOPŁOTOWE 

Kz Cornus alba 'Sibirica' dereń biały 'Sibirica' 1 rząd           
co 0,3m 30-40cm/C2 25 4 

NR NAZWA  ŁACI ŃSKA NAZWA  POLSKA ROZSTAW WYSOKOŚĆ/POJEMNIK ILOŚĆ 
(szt.) 

POW. 
(m²) 

KRZEWY OKRYWOWE 

Ko1 Syringa meyeri 'Palibin' lilak Meyera 'Palibin' 
2 rzędy        
co 0,7m 30-40cm/C2 13 4 

Ko2 Syringa meyeri 'Palibin' lilak Meyera 'Palibin' 4 rzędy          
co 0,7m 30-40cm/C2 29 9 

Ko3 Buddleja davidii budleja Dawida 2 rzędy         
co 0,7m 30-40cm/C2 28 10,5 
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Ko4 Symphoricarpos 
×chenaultii 'Hancock' 

śnieguliczka 
Chenaulta 'Hancock' 

4 rzedy          
co 0,7m 30-40cm/C2 50 21 

razem: 120 45 

 
2.3.1. Wymagania dotycz ące materiału ro ślinnego: 
Wymagania dotyczące materiału roślinnego 
Uwagi ogólne 
Dostarczone sadzonki krzewów powinny być właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których 
podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór. 
Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany.  
Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roślin. 
Dla wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie kwalifikowanego, 
wysokogatunkowego materiału szkółkarskiego, powinien on charakteryzować się: 
• wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu,  
• zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą, 
• dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów i innych oznak chorobowych), 
• materiał kopany z bryłą korzeniową powinien być szkółkowały i dostarczony w pojemnikach lub 

balotach bez uszkodzeń mechanicznych (otarć kory i innych ubytków), z dobrze ukształtowaną 
bryłą korzeniową. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie 
zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia, 

• rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny  
w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system 
korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić w 
przypadku gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji 
roślin projektowanych.  
 
Wady niedopuszczalne 
• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
• ślady Ŝerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
• martwica i pęknięcia kory, 
• uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
• uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
• złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką. 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy naleŜy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca  
się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 
Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Przy zakładaniu terenów zieleni uŜywane są: 
• glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 
• sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. małe koparki), 
• wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników, 
• kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników, 
• świdry glebowe mechaniczne i ręczne do wykonania dołów pod nasadzenia, 
• opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek, 
• podnośnik hydrauliczny, 
• piły mechaniczne i ręczne, sekatory, 
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• drabiny, 
• i inny sprzęt ręczny. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST " Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport i przechowywanie ro ślin  
Rośliny naleŜy wykopywać i transportować w chłodne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz  
w okresie poprzedzającym sadzenie rośliny  (system korzeniowy i pędy) muszą być zabezpieczone 
przed osuszającym działaniem wiatru, przegrzaniem, przemarznięciem, uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego. NaleŜy zadbać  
o  odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie. Wszelkie uszkodzenia i złamania podczas transportu 
powinny być oczyszczone i rany zabezpieczone. 
Czas pomiędzy wykopaniem roślin, a ich posadzeniem powinien być skrócony do minimum. JeŜeli 
rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, materiał  powinien być odpakowany  
i przechowywany w następujący sposób: 
• rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i nie przewiewnym 

z moŜliwością podlewania, 
• pozostałe rośliny powinny być zadołowane i przechowywane w ocienionym miejscu 
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". Wszystkie roboty powinny                              
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
a) krzewy Ŝywopłotowe 
Krzewy Ŝywopłotowe sadzimy w zaprawione rowy o szerokości 45cm.  
b) krzewy okrywowe 
Krzewy okrywowe sadzimy w doły o wymiarach 0,3m x 0,3m. 
 
5.3. Sadzenie ro ślin 
Terminy sadzenia 
Dla krzewów liściastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym terminem sadzenia jest 
okres jesienny (od początku października do końca listopada). Dopuszczalny jest takŜe okres 
wczesnowiosenny, przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, od początku marca do końca kwietnia. 
Dla krzewów z pojemników moŜliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarznięte 
podłoŜe lub w upał (powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych - pochmurne, 
wilgotne i bezwietrzne dni). Sadzenie naleŜy wstrzymać jeśli warunki powyŜsze są niespełnione  
i mogą niekorzystnie odbić się na przyjęciu i wzroście roślin.  

 
Technika sadzenia 
Dla krzewów Ŝywopłotowych – ręczna. 
Dla krzewów okrywowych – ręczna. 
 
5.4. Wykończenie powierzchni terenu pod nasadzenia 
Wykończenie terenu przez wykorowanie całych kwater, na których rosną projektowane krzewy 
Ŝywopłotowe i okrywowe – warstwą 5cm, istniejące krzewy – 3cm. 
Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Kora 
powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów i zarodników 
grzybów, powinna być to kora drzew iglastych, odczyn obojętny. Przed wysypaniem kory substrat 
zwilŜyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa kory zapobiegać ma 
przesychaniu substratu, rozwojowi chwastów. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie udatności nasadzeń nastąpi po upływie dwóch zim w maju. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
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6.2. Krzewy  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu: 
• wielkości dołów pod roślinami, oraz rowów przy roślinach Ŝywopłotowych, 
• zaprawy dołów ziemią urodzajną, 
• zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami, 
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
• odpowiednich terminów sadzenia, 
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin, zasilenia nawozami 

mineralnymi, 
• przykrycia powierzchni gruntu odpowiednią warstwą kory drzewnej. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
• zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian oraz ilości 

krzewów wysokich i okrywowych, 
• wykonania misek przy krzewach jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonania kopczyków, jeŜeli odbiór 

jest na jesieni, 
• wykonania ściółkowania, 
• jakości posadzonego materiału. 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały 
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. 
 
6.3. Wykończenie powierzchni 
NaleŜy dostarczyć certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 
badań cech charakterystycznych w przypadku Ŝądania ich przez Inspektora nadzoru. 
NaleŜy sprawdzić równość rozłoŜenia i grubość warstw kory. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST " Wymagania ogólne". 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych 
oględzinach. 
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - wykopanie i zaprawienie 
dołów. 
Odbiorowi robót podlegających zakryciu polega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed 
ich zasypaniem. 
 
8. ROBOTY SKŁADAJ ĄCE SIĘ NA WYKONANIE:  
Sadzenie krzewów li ściastych Ŝywopłotowych w rowy z zaprawianiem do połowy substr atem 
torfowym lub kompostem 
• wykopujemy rowy pod krzewy liściaste Ŝywopłotowe o szerokości 45cm (ustalone wymiary rowów 

nie powinny powodować uszkodzeń bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni); 
• jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłączy perzu i rozłogów innych chwastów; 
• umieszczamy krzewy liściaste Ŝywopłotowe w rowach; 
• przysypujemy krzewy liściaste Ŝywopłotowe ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym 

2:1 do poziomu na jakim rosły w szkółce; 
• dociskamy ziemię wokół krzewów liściastych Ŝywopłotowych, tak by nie uszkodzić systemu 

korzeniowego; 
• podlewamy krzewy liściaste Ŝywopłotowe zaraz po posadzeniu; 
 
Sadzenie krzewów okrywowych w grunt rodzimy w doły z zaprawianiem do połowy substratem 
torfowym lub kompostem 
• wykopujemy doły pod krzewy 2 razy głębsze i szersze niŜ kontener, w którym znajduje się roślina 

(dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości, by nie spowodować uszkodzenia bryły 
korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni), 

• jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłączy perzu i rozłogów innych chwastów, 
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• umieszczamy krzewy z bryłą korzeniową w dołkach, 
• przysypujemy krzewy ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym 2:1 do poziomu na jakim 

rosły w szkółce,  
• dociskamy ziemię wokół krzewów tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego,  
• po obsypaniu bryły korzeniowej do poziomu na jakim roślina rosła w szkółce, naleŜy ziemię wokół 

krzewów wyrównać i uformować płytkie zagłębienie wokół krzewu – misę, 
• podlewamy krzewy zaraz po posadzeniu. 
 
Korowanie nawierzchni 
Zakorowanie powierzchni obejmuje: 
• zakup i dowóz kory, 
• rozścielenie warstwą 5cm pod projektowane krzewy; 
• rozścielenie warstwą 3cm pod istniejące krzewy; 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
• PN- 70/G-98011 Torf rolniczy 
• PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
• PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
• PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 
9.2. Inne dokumenty 
"Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000r. 
"Zasady ochrony środowiska w drogownictwie" GDDP 1999r. 
"Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska" GDDKiA 2002r. 
"Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" - Związek Szkółkarzy Polskich 1997r. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przebudową placu zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacje techniczne stosuje się jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:  
 
45111200-0 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANI A POD BUDOWĘ; 
 ROBOTY ZIEMNE 
SST nr 1. Roboty rozbiórkowe 
SST nr 2. Odtworzenie elementów zagospodarowania w terenie 
 
45233320-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA PO DBUDOWY 
SST nr 3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe na ławie betonowej 
SST nr 4. Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogólne 
SST nr 5.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
SST nr 6.   Chodnik z kostki betonowej brukowej 
 
45212221-1 ROBOTY  BUDOWLANE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWAN IA TERENÓW 
 SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH  
SST nr 7.  Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna wylewana 
SST nr 8. Renowacja urządzeń 
SST nr 9. WyposaŜenie zabawowe i towarzyszące 
  
45112710-5 ROBOTY  W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW  ZIELONYCH 
SST nr 10. Trawniki – renowacja  
SST nr 11. Zieleń 
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1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w specyfikacji technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
1.4.1 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2 Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna  
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.5 KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
1.4.6 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.7 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe.  
d) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej                             

się do nawierzchni. 
1.4.8 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.9 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.10 PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.11 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
1.4.12 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  
i projektowej. 
1.4.13 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.14 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.15 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.16 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.17 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
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1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich  
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
ich waŜności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję  
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych  
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty o charakterze inwestycyjnym  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu                     
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne  
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę zadania. 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosuj ąc si ę do tych wymaga ń będzie miał szczególny wzgl ąd na: 
1) lokalizację budynków, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 



Ogólna specyfikacja techniczna PRZEBUDOWA PLACU ZABAW  
Wymagania ogólne PRZY UL. PUŁTUSKIEJ W SEROCKU  
 

__________________________________________________________________________________________ 
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz  
ul. Królowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wołomin 
tel. (+48 22) 776 55 03, 508 857 127 

4

przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym  
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.  
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie                       
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez .jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada  
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane  
jego działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. jednakŜe, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9.  Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz  
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno  
być prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urządzeniami 
i roślinnością było w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
1.5.13. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i  przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane  roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów  
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy  
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie 
z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 
1.5.15. Zaplecze 
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy teŜ poboru wody i energii 
elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, Ŝe jest włączone w cenę zadania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Pozyskiwanie materiałów  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane  
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 
nadzoru. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót,                       
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi BHP.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę, poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru (prace te powinien wykonać uprawniony 
geodeta). 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego  
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy     od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te 1materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli  

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
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Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia .jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom                             

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant                    
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane  
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia  
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny .jakościowej  
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku  
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające                      

lub zamienne), 
3. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  

i ew. PZJ, 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności .jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  
- wartość pracy sprzętu, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny. 
 
Do cen jednostkowych nie nale Ŝy wlicza ć podatku VAT.  


