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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Część ogólna
1.1. Inwestor: Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
Nazwa nadana zamówieniu:
Projekt placu zabaw przy ul. Gibalskiego w Warszawie wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania
terenu.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
związanych z urządzaniem zieleni, które zostaną wykonane w celu realizacji zadania.

CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
CPV: 45233000-9 Podbudowy
CPV: 45112000-5  Roboty  w zakresie usuwania gleby
CPV: 45112711-2  Roboty w zakresie kształtowania parków
CPV: 45112710-5  Trawniki i nasadzenia

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z pielęgnacją
drzewostanu  istniejącego,  zakładaniem  i pielęgnacją  trawników  oraz  nasadzeniem  i pielęgnacją  drzew
i krzewów.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie następujących robót:
- Uprzątnięcie i wywiezienie gruzu, śmieci, wszelkich nieczystości wg opisu do projektu
- Niwelacja terenu
- Wykonanie korytowania oraz niwelacji terenu pod projektowaną nawierzchnię
- Wykonanie konstrukcji pod projektowane nawierzchnie
- Budowa placów zabaw z wyposażeniem
- Montaż elementów małej architektury
- Dowóz wraz z rozplantowaniem 5 cm warstwy ziemi żyznej
- Wykonywanie nasadzeń roślin
- Wykonywanie trawników

1.4.  Określenia podstawowe.
Aprobata  techniczna  – pozytywna  ocena techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność do
stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu  jako wyrób  pojedynczy lub  jako zestaw wyrobów  do  stosowania  we wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
Certyfikat  –  oznaczenie wyrobu  budowlanego na  znak bezpieczeństwa,  wykazujące,  że  zapewniono
zgodność z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie  Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.
Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów
nie objętych certyfikacją.
Laboratorium –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiał  - wszelkie materiały niezbędne do realizacji prac w tym materiał nasadzeniowy i nasiona.
Grupy,  klasy,  kategorie  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w
rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U.
UE 74 z 15 marca 2008r).
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa  pomocnicza -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu. 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na
budowie i  wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i  ilości  wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji prac lub innych
Wspólny Słownik  Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i słownika uzupełniającego.
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskie
Roboty rozbiórkowe –  roboty budowlane  mające  na  celu  demontaż elementów wchodzących  w  skład
istniejącego obiektu budowlanego
Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu.
Humusowanie - przykrycie powierzchni terenu urodzajną warstwą gruntu.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin.
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma krzewiasta -  forma właściwa dla  krzewów lub  forma drzewa utworzona w szkółce  przez  niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
Warstwa wegetacyjna - warstwa wierzchnia gruntu będąca bazą do wzrostu trawy.
Grunt rodzimy - nienaruszona warstwa gleby, w której w sposób naturalny zachodzą procesy biologiczne.
Nawierzchnia  syntetyczna,  poliuretanowa -  jest  to  nawierzchnia  sportowa,  poliuretanowo-gumowa  o
grubości  warstwy min.  10  mm,  wymagająca  podbudowy  asfaltobetonowej,  betonowej  lub  podbudowy z
mieszaniny  kruszywa  kwarcowego  i  granulatu  gumowego  połączonego  lepiszczem  poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni
lekkoatletycznych,  sektorów i  rozbiegów konkurencji  technicznych  zawodów dla  boisk  wielofunkcyjnych,
szkolnych, placów rekreacji ruchowej i placów zabaw.
Infrastruktura  techniczna -  wszelkiego  rodzaju  formy  uzbrojenia  (urządzenia),  tj.:  kable,  rurociągi
podziemne,  linie  napowietrzne  wraz  z  elementami  pomocniczymi  (np.  studzienki  kanalizacyjne,
wodociągowe), jak również ciągi komunikacyjne (drogi, alejki, jezdnie, ulice) i inne.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót zgodnie z  umową i  ścisłe  przestrzeganie

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność
z projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
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wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach

określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, znaki ostrzegawcze etc. żeby zapewnić
bezpieczeństwo  całego  ruchu  kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  znaki,  bariery  i  inne  urządzenia
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

2.2.2 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i podziemnych

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie
realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane przez jego działania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiającego.

Przy  odkryciu  jakichkolwiek  instalacji  podziemnych  nie  zaznaczonych  na  mapie  do  celów
projektowych, Wykonawca zobowiązany jest przerwać prace i natychmiast zawiadomić Inwestora.

2.2.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych

we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska. W okresie  realizacji,  do  czasu
zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń,
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne dla  zapewnienia

bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne  –  jeśli  potrzebne,  oraz  odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów prawnych  obowiązujących  w zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie
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gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach.  Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie
z przepisami  przeciwpożarowymi,  w bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników.

2.2.5 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji  robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3. Materiały

3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

3.1.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być

zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.
Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót
stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową informację  o źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich
materiałów, atestach, etc. do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych
urządzeń.

3.1.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby

sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii
materiałów. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do przeprowadzania  inspekcji
w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie  przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a) W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie
i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

3.1.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników tych  badań muszą  być  dostarczone przez wykonawcę
zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego
realizacją umowy w dowolnym czasie.  W przypadku gdy zostanie  stwierdzona niezgodność właściwości
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

3.1.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi

specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę z  placu  budowy.  Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli  wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te,  dla
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez
zarządzającego  realizacją  umowy. Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie
zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na
własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.
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3.1.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie
jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i  urządzeń będą zlokalizowane w obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją  umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach  zapewnionych  przez  Wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Jednocześnie materiały i  urządzenia muszą być składowane tak, aby nie niszczyć istniejącej  roślinności
(z zachowaniem stref  bezpieczeństwa  wokół  pni  drzew oraz  w  obrębie  stref  korzeniowych  drzew)  oraz
istniejącej infrastruktury.

3.1.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej,
jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4. Sprzęt 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt  będący własnością  wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji
przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

5. Transport 

Środki transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i innych  parametrów
technicznych. Środki  transportu nie odpowiadające warunkom umowy,  będą Inżyniera usunięte  z terenu
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.  
6. Kontrola jakości robót

6.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  W razie  potrzeby

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać
od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest
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zadowalający. 

6.2 Pobieranie próbek 
Próbki  do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod

pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
wykonawca. 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest  uprawniony  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego
przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót
z projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W takim  przypadku  całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

7. Obmiary robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego

przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach  technicznych, a ich
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i terminie obmiaru. 

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.        

8. Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9. Przepisy związane

9.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

9.2 Przepisy prawne
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie
realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:
 Ustawa  Prawo budowlane  z  dnia  7  lipca  1994 r.  (Dz.U.  Nr  89/1994 poz.414)  wraz  z  późniejszymi

zmianami
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)

wraz z późniejszymi zmianami 
 Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z

późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r.  w sprawie

dopuszczenia  do  stosowania  w budownictwie  nowych materiałów oraz nowych  metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r.  w sprawie określenia metod i  podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i  patentowych. Będzie  w pełni  odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie
atestów i innych wymaganych świadectw.
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SST - 1 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Zakres robót:

 Roboty rozbiórkowe 
 Niwelacja terenu

 Uprzątnięcie i wywiezienie gruzu, śmieci, wszelkich nieczystości wg opisu do projektu
 Zabezpieczanie drzew istniejących na czas budowy

2. Wykonanie prac

2.1 Wykonanie robót

2.1.1 Roboty rozbiórkowe 

- miejsce oznakować z wymogami BHP
- zapoznać pracowników z projektem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie wykonania
- elementy nawierzchni i podbudowy rozebrać mechanicznie lub ręcznie
- materiały rozbiórkowe składować w oznakowanym miejscu na placu budowy
- materiały rozbiórkowe wywieźć lub zagospodarować wg opisu projektu i niniejszej ST

W  celu  przygotowania  terenu  do  zagospodarowania  zielenią  należy  opisywany  teren  oczyścić
z ewentualnie występujących resztek budowlanych, gruzu, dużych kamieni i śmieci pod nasadzenia. Grunt
nie powinien zawierać żadnych zanieczyszczeń, przynajmniej w poziomie próchnicznym gleby. Zakres prac
obejmuje zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, załadunek i wywóz oraz wyładunek na wysypisku.
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku przygotowania terenu pod sadzenia roślin w rejonie
koron  drzew  istniejących  –  wszelkie  prace  należy  prowadzić  ręcznie  nie  uszkadzając  korzeni  drzew
istniejących, a miejsca sadzenia roślin należy zaprawiać punktowo (nie powierzchniowo).
Na  oczyszczony  teren  nawieźć  i  równomiernie  rozplantować  5 cm  warstwę  ziemi  urodzajnej,  przy
nawierzchniach poziom ukształtować tak, aby był 5 cm poniżej krawędzi obrzeża.

2.1.2. Zabezpieczanie drzew istniejących
Zostało wskazanych 15 drzew do zabezpieczenia na czas prowadzenia robót budowlanych (Rys. 1/IZ).

Zabezpieczenie korzeni drzew 
Nie można dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie strefy korzeniowej drzew; w tym celu należy dążyć
do zminimalizowania możliwości poruszania się pojazdów budowlanych w obrębie strefy wyznaczonej przez
obrys korony powiększonej o 1,5 m.
Nie dopuścić do składowania materiałów budowlanych mogących zmienić chemizm gleby (cement, cegły
itd.) w obrębie strefy korzeniowej.

W przypadku wykopów otwartych w obrębie stref korzeniowych:
− należy wykop otwarty wykonywać z zachowaniem możliwie dużej ilości korzeni (szczególnie strukturalnych
o śr. >3 cm);
− na czas prac zachowane korzenie zabezpieczyć wilgotną jutą;
− wszystkie prace w zasięgu rzutu korony wykonywać wyłącznie ręcznie i  możliwie szybko, tak aby nie
dopuścić do przeschnięcia korzeni;
− przycięte korzenie powinny mieć jak najmniejszą płaszczyznę cięcia;
− korzenie odcinać pod kątem prostym tak, aby uzyskać możliwie najmniejsze powierzchniowo rany; rany
powinny cechować się dużą gładkością powierzchni;
− nie przemieszać warstw profilu glebowego zasypując wykop;
− wykop wypełnić żyzną ziemią, co stymulować będzie wykształcenie nowych korzeni;
− nie  wolno  dopuścić  do  przesuszenia  wyżej  opisanej  warstwy,  ziemi  wypełniającej  wykop  ani  obszaru
zajmowanego przez  system korzeniowy.  Należy  systematycznie  wykonywać  zabieg  podlewania  zgodnie
z aktualnymi potrzebami rośliny;
- prace w obrębie stref korzeniowych wykonywać w terminie możliwie jak najkrótszym i w miarę możliwości
w odpowiednim terminie – w okresie spoczynku fizjologicznego roślin.

Zabezpieczenie pni drzew 
W  przypadku  braku  otwartej  powierzchni  gleby  wokół  drzewa  należy  oszalować  szczelnie  pnie  drzew
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za pomocą desek o dł. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy osłona sięga do wysokości pierwszych gałęzi,
czyli ok. 2m). Deski te powinny być zdystansowane od pni za pomocą np. elastycznych rur drenarskich. Przy
szalowaniu pni należy zwrócić uwagę, aby:
− deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia;
− dolna część deski miała oparcie w podłożu. Deska nie może opierać się na nabiegach korzeniowych;
− opaski  mocujące  szalowanie  do  pnia  należy  stosować  w  odległości  co  40-60  cm  od  siebie,  a  więc
minimum 3 na pniu.

Rys. 2 – Sposób oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielęgnacja drzew, Józefów-Michalin
2000, Legraf)
I – widok z boku po oszalowaniu pnia
II – przekrój
a. poziom gruntu
b. oszalowanie z desek
c. drut lub opaska stalowa mocująca deski do pnia
d. wypełnienie przestrzeni między pniem a deskami juta, warkoczem ze słomy lub rurą drenarską
e. dodatkowa ziemia

Zabezpieczenie koron drzew 
Należy wykluczyć możliwość operowania w zasięgu koron sprzętu budowlanego mogącego doprowadzić
do uszkadzania  korony.  Jedynie  w razie  kolizji  gałęzie  należy  zredukować w jak  najmniejszym stopniu.
Wszystkie prace przeprowadzać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlanej.

3.2 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  "Sprzęt".

 bezpośrednio do rozbiórek używać maszyn do cięcia asfaltu
 młoty pneumatyczne i wyburzeniowe
 szlifierki
 minikoparki, miniładowarki
 drobne narzędzia typu łopaty, szpadle etc.

Sprzęt ten powinien charakteryzować się dobrym stanem technicznym.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  "Transport".
Dotyczy wywozu materiału rozbiórkowego z terenu budowy.
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5. Kontrola jakości robót

5.1 Roboty rozbiórkowe 

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  gruzu  i śmieci  z  warstwy
powierzchniowej gruntu.

6. Obmiar robót

6.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST  "Obmiary robót".
              

Jednostką obmiarową jest 1m³ (metr sześcienny) materiału rozbiórkowego.
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni krzewów przeznaczonych do usunięcia. 

7. Odbiór robót

7.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  "Odbiory robót".  
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SST 2 - NAWIERZCHNIE

1. Zakres robót

 Wykonanie korytowania oraz niwelacji terenu pod projektowane nawierzchnie
 Wykonanie konstrukcji pod projektowane nawierzchnie

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów znajdują się w OST „Materiały”.

2.1.1 Nawierzchnia mineralno-żywiczna

Nawierzchnię mineralno-żywiczną tworzą warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-
3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm lub kombinacji ziarna od 1-6 mm i specjalnej żywicy dwuskładnikowej na bazie
żywic epoksydowych  o grubości warstwy 25 mm. Proces mieszania wypełniacza i spoiwa odbywa się na zimno
w ściśle określonych proporcjach wagowych oraz przedziałach czasowych. Opatentowana, specjalna żywica
posiada  właściwość  punktowego  łączenia  krawędzi  użytych  kruszyw pozostawiając  pomiędzy  nimi  puste
przestrzenie tworząc strukturę przepuszczającą wodę i powietrze.
Górna warstwa nawierzchni jest twarda, drenująca, układana na podbudowie wg zaleceń producenta. Produkt
powinien posiadać aktualny Atest Higieniczny dopuszczający do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie
dróg rowerowych, ścieżek parkowych, boisk, placów zabaw, parkingów itp. oraz Aprobatę Techniczną Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą przydatność tego wyrobu do stosowania w inżynierii komunikacyjnej,
a  w  szczególności  do  wykonywania  następujących  typów  nawierzchni  drogowych:  ścieżek  rowerowych,
chodników,  chodników  z  możliwością  czasowego  przejazdu  pojazdów  do  2500kG,  mogąca  być  również
stosowaną do budowy parkingów z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 115 kN. 

Nawierzchnia powinna posiadać następujące cechy: 
- przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychająca, uniemożliwiająca powstawanie kałuż 
- naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych 
- odporna na mróz i sól drogową 
- trwała powierzchnia (bez lakierowania) 
- naturalny wygląd (kolor wypełniacza) 
- zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu podczas gołoledzi 
- uniemożliwia zarastanie, utrzymywana w czystości jest odporna na kiełkowanie nasion traw i chwastów 
- odporna na mrówki i inne owady 
- bezpylna, szorstka i równa 
- krótkotrwale odporna na benzynę, olej i chemikalia 

2.1.2. Nawierzchnia bitumiczna

Lepiszcza asfaltowe – warstwa ścieralna

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23]. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 1
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.

Tab. 1. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka Gatunek lepiszcza   
ACS asfalt drogowy

AC5S 50/70

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.  

Tab. 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23]

Lp. Właściwości
Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
50/70

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE
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1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54

3 Temperatura zapłonu, 
nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 230

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych, 
nie mniej niż

% m/m PN-EN 12592 [28] 99

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek
lub przyrost), 
nie więcej niż

% m/m PN-EN 12607-1
[31]

0,5

6 Pozostała penetracja po starzeniu,
nie mniej niż %

PN-EN 1426 [20]
50

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż

°C PN-EN 1427 [22]
48

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE
8 Zawartość parafiny, nie więcej niż

% PN-EN 12606-1
[30]

2,2

9 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż

°C PN-EN 1427 [22]
9

10 Temperatura łamliwości Frassa, nie 
więcej niż

°C PN-EN 12593 [29] -8

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie
asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ±
5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.

Lepiszcza asfaltowe – warstwa wiążąca

Tab. 3. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Mieszanka Gatunek lepiszcza   
ACS asfalt drogowy

AC11W 35-50

Tab. 4. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunków polskich

Lp. Właściwości
Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
35-50

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35-50

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 50-58

3 Temperatura zapłonu, 
nie mniej niż °C PN-EN 22592 240

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych, 
nie mniej niż

% m/m PN-EN 12592 99

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek
lub przyrost), 
nie więcej niż

% m/m PN-EN 12607-1 0,5

6 Pozostała penetracja po starzeniu,
nie mniej niż %

PN-EN 1426 
53

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż

°C PN-EN 1427
52

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE
8 Zawartość parafiny, nie więcej niż

% PN-EN 12606-1 2,2
9 Wzrost temp. mięknienia po 

starzeniu, nie więcej niż
°C PN-EN 1427 

8

10 Temperatura łamliwości Frassa, nie 
więcej niż

°C PN-EN 12593 -5

Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu                                                                                                                                            13



Kruszywo do warstwy ścieralnej

Do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [49] i  WT-1
Kruszywa 2014 [69], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. 
W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i
niełamanego dla KR1.
Jeżeli  stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego w warstwie ścieralnej. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [69]  wg tablic poniżej.

Tab. 5. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa KR1÷KR2

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[5]; 
kategoria nie niższa niż:

GC85/20

2
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 
większe niż według kategorii:

G25/15

G20/15

G20/17,5

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1[5]; 
kategoria nie wyższa niż: f2

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [6] 
lub według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie 
wyższa niż:

FI25 lub SI25

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni
przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym według PN-EN 933-5 [8]; kategoria 
nie niższa niż:

C deklarowana

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
według normy PN-EN 1097-2 [12], badana 
na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 
kategoria nie wyższa niż:

LA30

7 Odporność na polerowanie kruszyw według
PN-EN 1097-8 [17] (dotyczy warstwy 
ścieralnej), kategoria nie niższa niż: PSV44

8 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], 
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowa-na 
przez 
producenta

9 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], 
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowa-na 
przez 
producenta

10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 
[19], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy 
ścieralnej); kategoria nie wyższa niż: 10

11 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według 
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: SBLA

12
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3 [4]

deklarowa-ny 
przez 
producenta

13 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-
EN 1744-1 [22], p.14.2; kategoria nie 
wyższa niż:

mLPC 0,1

14 Rozpad krzemianowy żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1:

wymagana 
odporność

15 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1 [22], p. 19.2:

wymagana 
odporność

16 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [22] 
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: V3,5

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być
stosowane,  jeśli  są  używane w mieszance  kruszyw (grubych),  która  obliczeniowo osiąga  podaną wartość
wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z
wagowego  udziału  każdego  z  rodzajów  kruszyw  grubych  przewidzianych  do  zastosowania  w  mieszance
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mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowania każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko
kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej.

Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8  do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego
powinno spełniać wymagania podane w tablicy  6 .

Tab. 6. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy ścieralnej  z
betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa
Wymagania w zależności od

kategorii ruchu
KR1

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana kategoria:
GF85 lub GA85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 
kategorii: GTCNR

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 
wyższa niż: 3

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie wyższa
niż: MBF10

5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-
EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:

Ecs Deklarowana

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [22] p.

14.2, kategoria nie wyższa niż:
mLPC0,1

Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy ścieralnej   z betonu asfaltowego
powinno spełniać wymagania podane w tablicy  7.

Tab. 7. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy ścieralnej  z
betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa
Wymagania w zależności od kategorii

ruchu
KR1

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana 
kategoria:

GF85 lub GA85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 
według kategorii: GTCNR

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], 
kategoria nie wyższa niż:

16

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria 
nie wyższa niż:

MBF10

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 
933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:

EcsDeklarowana

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 
7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 
8 lub 9

deklarowana przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 [22] p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować wypełniacz
spełniający wymagania podane w tablicy 8.

Tab. 8. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa
Wymagania w zależności od kategorii

ruchu

KR1 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 [49]

2 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria 
nie wyższa niż:

MBF10

3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [14], nie 1 % (m/m)
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wyższa niż:
4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [13], 
wymagana kategoria:

V28/45

6 Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 
13179-1 [54], wymagana kategoria:

R&B8/25

7 Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 
[22], kategoria nie wyższa niż:

WS10

8 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
według PN-EN 196-2 [2], kategoria nie niższa niż:

CC70

9 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana 
kategoria:

Ka20

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [55], 
wymagana kategoria:

BNDeklarowana

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem  z  kruszywem  o  innym  wymiarze  lub  pochodzeniu.  Podłoże  składowiska  musi  być  równe,
utwardzone  i  odwodnione.  Składowanie  wypełniacza  powinno  się  odbywać  w  silosach  wyposażonych
w urządzenia do aeracji.

Kruszywo do warstwy wiążącej
Do warstwy wiążącej  z  betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [49]  i  WT-1
Kruszywa 2014 [70], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. W mieszance mineralno-
asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i  niełamanego (dla KR1
dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub kruszywo
łamane. 
Jeżeli  stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagania dla kruszyw według WT-1 Kruszywa 2014 [70]  są podane w tablicach poniżej. 
Kruszywo grube do warstwy wiążącej  i  wyrównawczej  z betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania
podane w tablicy 9.

Tab. 9, Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Właściwości kruszywa KR1

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[5]; kategoria 
nie niższa niż:

GC85/20

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe 
niż według kategorii:

G25/15

G20/15

G20/17,5

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [5]; 
kategoria nie wyższa niż:

f2

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [6] lub 
według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie wyższa
niż:

FI35 lub SI35

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
według PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa 
niż:

Cdeklarowana

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2[12], badana na 
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 
kategoria nie wyższa niż:

LA40

7
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], 
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

8
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], 
rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

9 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [17], 
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; 
kategoria nie wyższa niż:

F2

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według 
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: SBLA

11 Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3 [4]

deklarowany przez producenta
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12 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1 [21], p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: mLPC 0,1

13 Rozpad krzemianowy żużla wielko-piecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-
1 [21], p. 19.1:

wymagana odporność

14 Rozpad żelazowy żużla wielko-piecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-
1[21], p. 19.2:

wymagana odporność

15 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [21], 
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

V3,5

Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
powinno spełniać wymagania podane w tablicy  10. 

Tab. 10. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy  z betonu
asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa
Wymagania w zależności 

od kategorii ruchu
KR1 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana 
kategoria:

GF85 lub GA85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 
kategorii:

GTCNR

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 
wyższa niż:

3

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 
wyższa niż:

MBF10

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 [9], 
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:

EcsDeklarowana

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 
9:

deklarowana przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 

[21], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:
mLPC0,1

Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  powinno
spełniać wymagania podane w tablicy  11. 

Tab. 11. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej
i wyrównawczej  z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości kruszywa
Wymagania w zależności od kategorii

ruchu
KR1 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana kategoria: GF85 lub GA85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 

kategorii: GTCNR

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 
wyższa niż:

16

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 
wyższa niż:

MBF10

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 [9], 
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:

EcsDekla-rowana

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 
9:

deklarowana przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 

[21], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:
mLPC0,1

Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować
wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 12.
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Tab. 12. Wymagane właściwości wypełniacza*) do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności 
od kategorii ruchu

KR1  

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11]
zgodnie z tablicą 24 

wg PN-EN 13043 [49]
Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 
wyższa niż:

MBF10

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [14], nie wyższa 
niż:

1 % (m/m)

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym, zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [13], wymagana 
kategoria:

V28/45

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 
[55], wymagana kategoria:

R&B8/25

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [21], 
kategoria nie wyższa niż:

WS10

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-
EN 196-2 [2], kategoria nie niższa niż:

CC70

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana kategoria:

KaDeklarowana

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [56], 
wymagana kategoria:

BNDeklarowana

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z pktem 5 PN-EN
13043  [49].  Proporcja  pyłów  i  wypełniacza  wapiennego  powinna  być  tak  dobrana,  aby  kategoria  zawartości  CaCO 3

w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego nie była niższa niż CC70. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem  z  kruszywem  o  innym  wymiarze  lub  pochodzeniu.  Podłoże  składowiska  musi  być  równe,
utwardzone  i  odwodnione.  Składowanie  wypełniacza  powinno  się  odbywać  w  silosach  wyposażonych
w urządzenia do aeracji.

Kruszywo do uszorstnienia

W  celu  zwiększenia  współczynnika  tarcia  wykonanej  warstwy  ścieralnej,  w  początkowym  okresie  jej
użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z
przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm  i dokładnie przywałować.
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w tablicy 13.

Tab. 13. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego [69]

Właściwości kruszywa
Wymiar kruszywa

2/4; 2/5

Uziarnienie wg PN-EN 933-1[5]; kategoria nie niższa niż: Gc90/10

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1[5]: kategoria nie niższa niż:
f0,5

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji) wg PN-
EN 1097-8 [17]; kategoria nie niższa niż: PSV50

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6 [15]; rozdz.7, 8 lub 9: Deklarowana przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 [22] p. 14.2; kategoria nie 
niższa niż: mLPC0,1

Środek adhezyjny

W  celu  poprawy  powinowactwa  fizykochemicznego  lepiszcza  asfaltowego  i  kruszywa,  gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [36] wynosiła co najmniej 80%.
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Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych
przez producenta.

Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego materiału
wykonywanego  w  różnym  czasie  oraz  spoin  stanowiących  połączenia  różnych  materiałów lub  połączenie
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [62] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych.

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do  uszczelnienia  krawędzi  należy  stosować  asfalt  drogowy  wg  PN-EN  12591  [23],  asfalt  modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [64] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do  złączania  warstw  konstrukcji  nawierzchni  (warstwa  wiążąca  z  warstwą  ścieralną)  należy  stosować
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [62] i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 [71] punkt 5.1, tablica 2 i tablica 3.
Emulsję  asfaltową  można  składować  w  opakowaniach  transportowych  lub  w  stacjonarnych  zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi. 
2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
Mogą  być  stosowane  dodatki  stabilizujące  lub  modyfikujące.  Pochodzenie,  rodzaj  i  właściwości  dodatków
powinny być deklarowane. 
Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. Ustalenie przydatności powinno wynikać
co najmniej jednego z następujących dokumentów:
- Normy Europejskiej,
- europejskiej aprobaty technicznej, 
- specyfikacji  materiałowych  opartych  na  potwierdzonych  pozytywnych  zastosowaniach  w  nawierzchniach
asfaltowych.  Wykaz  należy  dostarczyć  w  celu  udowodnienia  przydatności.  Wykaz  może  być  oparty  na
badaniach w połączeniu z dowodami w praktyce.
Zaleca  się  stosowanie  do  mieszanki  mineralno-asfaltowej  środka  obniżającego  temperaturę  produkcji
i układania. 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 [51],
załącznik B. 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych zgodnie z
normą PN-EN 13108-20 [52] załącznik C oraz normami powiązanymi. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 14.

Tab. 14. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu
KR1 [70]

Właściwość
Przesiew,   [%

(m/m)]
AC5S

Wymiar sita #, [mm] od Do
16 - -

11,2 100 -
8 90 100

5,6 70 90
2 45 60

0,125 8 22
0,063 6 14

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin6,0
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- Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 15.

Tab. 15. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 [70]

Właściwość

Warunki
zagęszczania

wg PN-EN 
13108-20 [52]

Metoda i warunki
badania

AC5S

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [35], 
p. 4

Vmin1,0

Vmax3,0

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [35], 
p. 5

VFBmin75

VFBmax93

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [35], 
p. 5

VMAmin14

Odporność na 
działanie wodya)

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń

PN-EN 12697-12 [37],
przechowywanie w 40°C

z jednym cyklem
zamrażania, 

badanie w 25°C

ITSR90

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [70] 
w załączniku 1

2.1.3. Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna
Nawierzchnia   bezspoinowa,  nieprefabrykowana,  dwuwarstwowa o grubości  całkowitej  nawierzchni  min.
13 mm, przepuszczalna dla wody, w kolorze ceglastym o następującym przekroju:

- dolna warstwa konstrukcyjna z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm z lepiszczem poliuretanowym
o gr. min. 10 mm. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. 

- górna warstwa użytkowa gr. min. 3 mm- system poliuretanowy wymieszany z granulatem gumowym EPDM
w kolorze czerwonym o frakcji 0,5-1,5. Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.
Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita
grubość systemu wynosi ok. 13mm. 

- Podkład pod nawierzchnię stanowi  elastyczna bez spoinowa warstwa podkładowa ET o grubości 35 mm
wykonana z mieszaniny granulatu gumowego SBR, płukanego kruszywa kwarcowego o frakcji  1 - 5 mm
połączonego  lepiszczem  poliuretanowym.  Układana  maszynowo  za  pomocą  rozkładarki  do  mas
poliuretanowych. Przepuszczalna dla wody.

Tab. 16. Wymagane właściwości nawierzchni:

Określenie parametru, jednostka Wymagana wartość

Grubość ( mm) 13 + 1

Wytrzymałość na rozciąganie ( Mpa) min. 0,7 lub wyżej

Wytrzymałość na rozdzieranie (N) min. 100 N lub wyżej

Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) Min 53 % lub wyżej

Ścieralność , aparat Stuttgart (mm) 0,09 lub niżej

Ścieralność , aparat Tabera (g) < 1,3

Odkształcenie pionowe w temp. 23 st (mm) < 1,4 
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Przyczepność do podłoża betonowego > 0,65

Mrozoodporność
przyrost masy (%)
spadek wytrzymałości na rozciąganie  

< 0,5
< 5,0

Twardość wg metody Shore'a.A (Sh.a) 65+ 5

Nawierzchnia powinna posiadać certyfikat lub deklarację zgodności wraz z kompletnym raportem będącym
podstawą  do  wydania  certyfikatu  lub  deklaracji  zgodności  z  normą  PN:EN  14877:2013  lub  PN:EN
14877:2014-02 oraz atest higieniczny PZH. 

Podbudowa: nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami, odchyłki mierzone
łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm. 

2.1.4. Nawierzchnia z mat przerostowych elastycznych

Mata przerostowa
Bezpieczna nawierzchnia przerostowa wykonana z gumy pochodzącej z recyklingu.
Wymagane parametry techniczne:
 grubość maty: 2,2mm
 wymiary pojedynczej maty: 150 x 100cm
 odporność na działanie cykli hydrotermicznych: spadek wytrzymałości na rozciągnie ≤6%, zmniejszenie

wydłużenia względnego przy zerwaniu ≤10%, ocena makrospokowa – bez śladów uszkodzeń lub zmian
wyglądu zewnętrznego

 wydłużenie względne przy zerwaniu ≥40%

 wytrzymałość na rozciąganie ≥0,65MPa
 odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera ≤560mg

 opór poślizgu: w warunkach suchych - ≤105PTV, w warunkach zawilgoconych ≥75PTV
 odporność na sztuczne starzenie ≥4º
Nawierzchnia  powinna  posiadać  wymaganą  grubość  celem  zapewnienia  bezpieczeństwa  upadków  z
żądanej wysokości. Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
Nawierzchnie przepuszczalne z trawy naturalnej wzmacnianej kratą polietylenową stanowią  powierzchnię
biologicznie czynną.

Biowłóknina
Biowłóknina  produkowana  jest  z  włókien  z  pochodzących  recyklingu,  w  tym:  wełna,  bawełna,  włókna
bawełnopodobne oraz syntetyczne – włóknina przeszyta jest przędzą jedwabną poliestrową, która wzmacnia
oraz  stabilizuje  wyrób.  Biowłóknina  jest  przeszywana  nasionami  traw.  Biowłóknina  musi  zawierać  kilka
gatunków traw, co najmniej 4, nasiona muszą być wysokiej jakości, posiadać bieżące atesty i  deklaracje
zgodności.
Czas rozkładu wynosi nie mniej niż 6 miesięcy.
Gramatura: 250 g + 40 g = 280 g/m² +/-5% 
Certyfikat: ISO 9001:2008 nr 11226-QMS-001

Biowłóknię należy przechowywać w suchym i zacienionym miejscu; należy zachowac szczególną ostrożność
i  zwrócic  uwagę  na  szczelność  opakowania  –  jeżeli  zostało  ono  naruszone  w  procesie  transportu  lub
przechowywania, należy uszczelnić opakowanie foliowe, ponieważ wilgoć spowoduje rozpoczęcie procesu
kiełkowania.
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2.1.5. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Stosować piasek płukany o uziarnieniu 0,2 - 2mm. Piasek powinien być przesiewany, sortowany, wolny od
cząstek mułu lub gliny. Materiał musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH.
Kolor żwiru jasny, zbieżny z kolorystyką materiału użytego do nawierzchni przepuszczalnych alejek. Pod
warstwą  żwiru  zastosować  warstwę  odcinającą  z  geowłókniny  separacyjno  –  filtracyjnej  o  gramaturze
300g/m². Poniżej – warstwa odsączająca z pospółki grub. 15cm.

Na warstwę rozsączającą należy stosować pospółkę o frakcji 0-8mm odpowiadający wymaganiom
PN-B-02480:1986.  Zawartość  frakcji  iłowej  <2%.  Warstwa  rozsączająca  powinna  być  odpowiednio
zagęszczona i wyprofilowana.

2.1.2 Obrzeża

Obrzeża betonowe:
- wymiary 8x30x100 cm
- wymiary 6x20x100 cm
- wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wirbroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną

3. Wykonanie robót

3.1 Zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania prac znajdują się w OST „Ogólne zasady wykonania robót”

3.1.1. Korytowanie i profilowanie podłoża

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być  wcześniej
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przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. Rodzaj
sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i
do  trudności  jego  odspojenia.  Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania  musi  być  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta
powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o
co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia  wskaźnika zagęszczenia nie  mniejszego od podanego w tablicy  11.
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 17. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu
Minimalna wartość Is

dla:
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża 0,97

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

3.1.2. Podbudowy

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw podbudowy.  Po oczyszczeniu
powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej
5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić
do jego zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia gruntu przyjęty w projekcie -  min. Is=0,98.
Podbudowa – rodzaj  podbudowy przewidzianej do wykonania poszczególnych nawierzchni  powinien być
zgodny  z  dokumentacją  projektową.  Podbudowa  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z wymaganiami
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określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy (podbudowa z kruszywa łamanego o
uziarnieniu ciągłym o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa
łamanego o uziarnieniu ciągłym o frakcji 4-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm  oraz 20 cm). 
Na  warstwę  odsączającą  należy  stosować  pospółkę.  Warstwa  odsączająca  powinna  być  odpowiednio
zagęszczona i wyprofilowana.
Podsypka – na podsypkę należy stosować piasek gruby,  odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki zgodnie z dokumentacją projektową. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona
i wyprofilowana. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  wykonanie  warstwy  odsączającej  lub  odcinającej
o grubości  powyżej  20  cm,  to  wbudowanie  kruszywa  należy  wykonać  dwuwarstwowo.  Rozpoczęcie
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.
W  miejscach,  w  których  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem  wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej
zagęszczania.
Zagęszczanie  warstw  o  przekroju  daszkowym należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i  stopniowo  przesuwać
pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  osi.  Zagęszczanie  nawierzchni
o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odcinająca  i  odsączająca  powinna  być  zagęszczana
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według
normalnej  próby  Proctora,  przeprowadzonej  według  PN-B-04481  [1].  Wskaźnik  zagęszczenia  należy
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora,  kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy
według  BN-64/8931-02  [6].  Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie  powinien
przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo
należy  osuszyć  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  W przypadku,  gdy wilgotność  kruszywa jest  niższa  od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

3.1.2. Rozkładanie geowłóknin 

Warstwę  geowłókniny  należy  rozkładać  na  wyprofilowanej  powierzchni  podłoża,  pozbawionej  ostrych
elementów,  które  mogą  spowodować  uszkodzenie  warstwy  (na  przykład  kamienie,  korzenie  drzew
i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić  wymagania określone w SST lub
producenta dotyczące szerokości, na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad
ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.
Po powierzchni warstwy odcinającej,  wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się ruch jakichkolwiek
pojazdów.
Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy
dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.

3.1.3. Nawierzchnia mineralno-żywiczna

Nawierzchnie  wodoprzepuszczalne  wykonywane  są  w  temperaturze  powyżej  8°C  w  procesie  wylewania
warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm lub
kombinacji  ziarna od 1-6 mm i  specjalnej  żywicy  dwuskładnikowej  na bazie  żywic  epoksydowych.  Proces
mieszania kamienia i  wypełniacza odbywa się na zimno, w ściśle określonych proporcjach wagowych oraz
przedziałach czasowych. Opatentowana, specjalna żywica posiada właściwość punktowego łączenia krawędzi
użytych kruszyw pozostawiając pomiędzy nimi puste  przestrzenie tworząc strukturę przepuszczającą wodę
i powietrze. Przygotowaną w ten sposób masę wylewa się na uprzednio przygotowane podłoże,  natomiast
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w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gładka i równa powierzchnia. Wylewana w ten sposób nawierzchnia
może mieć dowolny kształt i wielkość. Tego typu rozwiązanie technologiczne daje nieograniczone możliwości
nawierzchni  wszędzie  tam,  gdzie  zależy  nam na  przenikaniu  wody  i  powietrza  do  gruntu  bez  tworzenia
dodatkowych odwodnień czy spadków dla wody. 
Przygotowanie  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  instrukcją  stosowania  i  wykonania,  opracowaną  przez
producenta. Przed położeniem nawierzchni należy dokonać odbioru podłoża. 
Nawierzchnia  musi  być  dylatowana  z  uwagi  na  zmienną,  nieznaczną  kurczliwość  w  okresie  zimy  i  lata.
Powierzchnie  dylatowane  do  25  m²,  dylatacje  poprzeczne  w  odległości  co  5  m.  Głębokość  szczelin
dylatacyjnych min. 50% grubości górnej warstwy. 
Zastosowanie tej technologii nie wymaga żadnego jej pochylenia podłużnego, poprzecznego, ani też łukowatego
kształtu projektowanej ścieżki, gdyż w odróżnieniu od innych nawierzchni, nawierzchnia ta jako jedyna w tak
prosty sposób przepuszcza wodę w każdym kierunku. Aby woda mogła swobodnie przenikać do gruntu pod
nawierzchnią należy ułożyć minimum dwie warstwy podbudowy w określonej kolejności i o określonej grubości.
Pierwsza z nich jest wykonana z piasku kopanego zagęszczanego (warstwa ta jest warstwą odsączającą),
druga (warstwa nośna) z klińca (kamień łamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm, również zagęszczanego
tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do układania kostki betonowej, granitowej, czy żwirowej. Grubość
opisanych warstw zgodnie z dokumentacją projektową. 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość zgodną z dokumentacją projektową. 
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z podbudową. 
Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest naturalną
cechą nawierzchni. 
Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających
późniejsze użytkowanie

Konstrukcja nawierzchni pieszo-jezdnej:
- warstwa mineralno-żywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej grub. 2,5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4-31,5 mm, grub. 20 cm
- warstwa odsączająca z pospółki, grub. 20 cm
- wyrównane i zagęszczone podłoże

Konstrukcja nawierzchni pieszej:
- warstwa mineralno-żywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej grub. 2,5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4-31,5 mm, grub. 10 cm
- warstwa odsączająca z pospółki, grub. 10 cm
- wyrównane i zagęszczone podłoże
 

3.1.4. Nawierzchnia bitumiczna

Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy  wytwarzać  na  gorąco  w  otaczarce  (zespole  maszyn  i  urządzeń
dozowania,  podgrzewania  i  mieszania  składników  oraz  przechowywania  gotowej  mieszanki).  Dozowanie
składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  w  otaczarkach,  w  tym  także  wstępne,  powinno  być
zautomatyzowane  i  zgodne  z  receptą  roboczą,  a  urządzenia  do  dozowania  składników  oraz  pomiaru
temperatury  powinny  być  okresowo  sprawdzane.  Kruszywo  o  różnym uziarnieniu  lub  pochodzeniu  należy
dodawać odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla
asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. Kruszywo (ewentualnie
z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej  nie powinna być wyższa
o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Podbudowa pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane i równe, 
– suche. 

Wymagana równość podłużna jest  określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,  jakim
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powinny  odpowiadać  drogi  publiczne.  Rzędne  wysokościowe  podłoża  oraz  urządzeń  usytuowanych
w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być
zapewniony odpływ wody. W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C. Mieszankę mineralno-asfaltową
należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura  otoczenia  może być  niższa  w  wypadku  stosowania  ogrzewania  podłoża.  Nie  dopuszcza  się
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania
i wbudowania  należy  indywidualnie  określić  wymagane  warunki  otoczenia.  Mieszanka  mineralno-asfaltowa
powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy
i utrzymywania  niwelety  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  W  miejscach  niedostępnych  dla  sprzętu
dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone 

3.1.5. Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa poliuretanowa typu natrysk wodoprzepuszczalna EPDM – 13 mm

- warstwa nośna nawierzchni ET, przepuszczalny podkład elastyczny – 35 mm

- podbudowa z klińca stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-4 mm – 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm

- podbudowa z pospółki gr. 10 cm

- wyrównane i zagęszczone podłoże

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w prze-
dziale 40-90% , a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3ºC od panującej w danym miejscu
temperatury punktu rosy. Nawierzchnię wykonać zgodnie z wymaganiami i wskazaniami producenta.

3.1.6. Nawierzchnia z krat przerostowych elastycznych

Maty są  zamocowane do  ziemi  za  pomocą kołków plastikowych.  Maty  można łączyć  opaskami
zaciskowymi. 
Konstrukcja nawierzchni:

 mata przerostowa , gr. 2,2cm
 biowłóknina z ziarnami traw
 siatka stabilizująca
 wyrównane podłoże.

Maty rozkładać na wyrównanej i ustabilizowanej warstwie rozplantowanego humusu. 
Rozkładanie  biowłókniny –  rozkładać w systemie na zakładki,  jeden brzeg na drugi,  min.  5 cm.  Włóknina
posiada  zdolności  absorbujące  wodę,  więc  może wystąpić  zmiana  wymiarów związana z  chłonnością  lub
podczas dalszych prac. Po rozłożeniu na włókninę należy zamontować maty przerostowe, następnie przykryć 1-
2 cm warstwą ziemi żyznej.
Po montażu  i  przykryciu warstwą ziemi żyznej  należy szczególnie zadbać o odpowiednie uwilgotnienie
podłoża.  Zraszanie  wykonuje  się  częściej,  ale  nie  obficie  i  delikatnie,  aby utrzymywać stałą  wilgotność.
Zraszanie  musi  być  drobnokropliste  (mgławicowe)  i  w  normalnych  warunkach  pogodowych  winno  być
przeprowadzane w odstępach 2-3 dniowych w ilości do 10 mm wody na dobę. Do czasu skiełkowania trawy
należy utrzymywać stałą wilgotność podłoża. 
Powierzchni  nie  należy  eksploatować  do  momentu  całkowitego  ukorzenienia  trawy  (ok.  4-6  tygodni).
Kiełkowanie  zastosowanych w mieszance  traw mieści  się  w przedziale  od  7  do 23 dni,  w zależności  od
warunków. 
Pierwsze koszenie powinno nastąpić po wzroście wszystkich gatunków traw w taki sposób, aby wysokość
koszenia nie była mniejsza niż 10 cm.
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3.1.7. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Projektuje  się  wierzchnią  warstwę  piasku  o  grub.  40  cm.  Pod  warstwą  piasku  zastosować  warstwę
odcinającą z geowłókniny separacyjno – filtracyjnej. Poniżej – warstwa odsączająca z pospółki grub. 20cm.
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy. Po oczyszczeniu
powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej
5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić
do jego zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia gruntu przyjęty w projekcie -  min. Is=0,98.
Ponieważ fundamenty urządzeń montowanych na terenie  nawierzchni  sypkich  (żwir,  piasek)  mogą ulec
odkopaniu, należy montować fundamenty min. 20-40cm poniżej poziomu nawierzchni. Zaleca się stosowanie
fundamentów prefabrykowanych dedykowanych przez producenta urządzeń.

3.1.8 Obrzeża

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.
Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni. Obrzeże układać na ławie
betonowej z betonu C12/15.

4. Sprzęt
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta,  profilowania  podłoża  i  budowy  warstw  nawierzchni
powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu:  równiarek  lub  spycharek
uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie
podłoża  z  zastosowaniem spycharki  z  lemieszem ustawionym prostopadle  do  kierunku  pracy  maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub
płyt wibracyjnych i ubijaków mechanicznych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

5. Transport

Transport materiałów na nawierzchnie wg OST  "Transport".

6. Kontrola jakości robót

- Sprawdzenie podłoża i  podbudowy – polega na stwierdzeniu ich zgodności  z dokumentacją projektową
i SST.
- Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm i -5 cm.
- Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4].
- Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
- Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego podłoża  powinny być  zgodne z dokumentacją  projektową z
tolerancją  0,5%.
- Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
- Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i
dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.
- Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) -  Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża
określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium
dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów  odkształcenia,  to  wartość  stosunku
wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z  normą  BN-64/8931-02  [3]  nie
powinna być większa od 2,2.  Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
- Grubość warstw powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli  warstwa,  ze  względów technologicznych,  została  wykonana w dwóch warstwach,  należy mierzyć
łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca
wykona  naprawę  warstwy  przez  spulchnienie  warstwy  na  głębokość,  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie
nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach,  wyrównanie  i  ponowne  zagęszczenie.  Roboty  te
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Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy
- Zagęszczenie warstw podbudowy- wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony
wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy
stosuje  się  porównanie  wartości  modułów odkształcenia,  to  wartość  stosunku  wtórnego do  pierwotnego
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
- kontrola warstw geowłókniny – sprawdzić równość warstwy,  wielkość zakładu przyległych pasm i sposób
ich  łączenia,  zamocowanie  warstwy  do  podłoża  gruntowego,  o  ile  przewidziano  to  w  dokumentacji
projektowej.  Ponadto  należy  sprawdzić,  czy  nie  nastąpiło  mechaniczne  uszkodzenie  geowłókniny
(rozerwanie,  przebicie).  Pasma geowłókniny użyte  do wykonania  warstwy odcinającej  nie  powinny mieć
takich uszkodzeń.
- warstwy ścieralne nawierzchni - nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie
z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od
szerokości projektowanej o więcej niż   5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki
nie powinny przekraczać  1,0 cm.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia już wykonanych odcinków nawierzchni
i jest zobowiązany do wszelkich napraw i oczyszczenia zabrudzeń powstałych w wyniku budowy.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST  "Obmiary robót".
              

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni.   

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  "Odbiory robót".  
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SST 3 – URZĄDZENIA I MAŁA  ARCHITEKTURA

1. Zakres robót:

 montaż urządzeń na placach zabaw 

 montaż elementów małej architektury

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania materiałowe

Urządzenia muszą spełniać następujące wymogi:
- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub i zabezpieczeń)
- wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzaskującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego na
uderzenia i niepalnego tworzywa,
- części ze stali czarnej ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,
- części z drewna odpowiednio zaimpregnowane i pomalowane na wskazany kolor.

2.2 Urządzenia zabawowe

Wszystkie urządzenia  zabawowe mają być zgodne z aktualnymi normami europejskimi  EN 1176
oraz posiadać aktualne certyfikaty, w przypadku certyfikatów zagranicznych - tłumaczone na język polski.
Urządzenia  wyposażyć  w  tabliczki  znamionowe.  Tabliczka  znamionowa  urządzenia  powinna  podawać
informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urządzenia i numerze normy,
zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano. Osobno powinien być zaznaczony poziom gruntu.
Wykonanie  montażu  urządzeń  należy  powierzyć  osobom,  firmom  przeszkolonym  w  tym  celu  przez
producentów urządzeń pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Montażu wszystkich
urządzeń  dokonywać  wg  instrukcji  montażu  dostarczonej  przez  producenta.  Elementy  drewniane
nie powinny stykać się bezpośrednio z gruntem. Słupki drewniane powinny być umieszczane ponad ziemią
na metalowej kotwie lub stopce słupka. Nie przykręcać sprężyn bujaków bezpośrednio do fundamentów.
Urządzenia należy montować z użyciem śrub ze stali  nierdzewnej  zabezpieczonymi osłonkami z tworzywa
odpornego  na  działanie  UV.  Materiały  wszystkich  instalowanych  urządzeń  zabawowych powinny  posiadać
aktualny atest  higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.  Wymóg ten dotyczy w szczególności
elementów z tworzyw sztucznych, laminatów, farb, lakierów.

2.2.1 Zestaw sprawnościowy - małpi gaj ze zjeżdżalnią

Elementy zestawu:
- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej,
- pionowa sieć,
- pozioma sieć,
- 2 x skośna sieć,
- 2 x drabina,
- 2 x przejście z belek,
- 2 x przejście linowe,
- lina do huśtania,
- gruba lina do wspinania,
- obrotowa belka,
- słupy do wspinania,
- 3 x zawieszone w pionie liny z uchwytami
Grupa wiekowa: 3 - 14
Ilość użytkowników: 20
Wymiary urządzenia: 937 x 908 cm
Wysokość urządzenia: 350 cm
Zasięg strefy bezpieczeństwa: 1340 x 1258 cm
Wysokość upadku: 250 cm
Materiał: 
- konstrukcja z 17 akacjowych pali  o różnych wysokościach, średnicy 12 - 25 cm, pale z naturalnych kłód
drewnianych pozbawionych bieli i otartych,
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- podesty i daszki z drewna akacjowego,
- zjeżdżalnia szerokości 50 cm wykonana ze stali nierdzewnej,
- pionowa sieć, pozioma sieć, 2 skośne sieci, 3 zawieszone w poziomie liny do wspinania z lin o średnicy 16 mm
z łącznikami z tworzywa odpornego na działanie UV,
- 2 drabinki z 4 szczeblami z drewna akacjowego,
- 2 przejścia z belek z drewna akacjowego o różnych długościach,
- obrotowa drewniana belka,
- 2 stalowe elementy do wspinania,
- łańcuchy wykonane ze stalowego, ocynkowanego drutu o średnicy 6 mm
obrotowa drewniana belka.
Kolor: naturalny kolor drewna olejowanego, górne części  pali  konstrukcyjnych malowane na kolor czerwony
i jasno zielony, elementy ze stali niemalowane, łączniki z tworzywa -  żółte
Ilość: 1

2.1.2. Zestaw sprawnościowy – ścieżka zdrowia

Elementy zestawu:
- 4 x belka do balansowania
- belka do balansowania na sprężynach
- 3 platformy na łańcuchach
- mostek linowy
- linarium poziome
Grupa wiekowa: 3+
Wymiary: 610 x 700 x x100 cm
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Strefa bezpieczeństwa: 910 x 1000cm
Wysokość swobodnego upadku: 57 cm 
Materiały:  drewno  modrzewiowe  i  akacjowe,  ocynkowana  stal  malowana  proszkowo,  liny  polipropylenowe
zbrojone, sklejka antypoślizgowa odporna na wilgoć  działanie promieni UV, łańcuch ze stali nierdzewnej.
Ilość: 1

2.1.3. Huśtawka wahadłowa „bocianie gniazdo”

Grupa wiekowa: 3+
Wymiary: 402 x 95 x 276 cm
Strefa bezpieczeństwa: 760 x 760cm
Wysokość swobodnego upadku: 1,51m 
Materiały:  elementy  metalowe  wykonane  z  rury  stalowej  ocynkowanej  ogniowo  dwukrotnie  malowanej
proszkowo na kolor RAL 7035; siedzisko wykonane z liny niezbrojonej oraz rdzenia z tworzywa sztucznego,
zawieszone na  linie  czarnej  zbrojonej  rdzeniem stalowym, na nierdzewnych zawiesiach  oraz na łańcuchu
nierdzewnym;  wszystkie  połączenia  zamaskowane  zostały  zaślepkami  w  celu  zabezpieczenia  przed
odkręceniem lub uszkodzeniem. Kolorystyka: elementy stalowe malowane na kolor RAL 7035, panel u podstawy
kolor  jasno  zielony  identyczny  z  elementami  pozostałych  urządzeń  na  placu  zabaw,  kosz  siedzisko  w
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naturalnych lin.
Ilość: 1
Huśtawka  typu  „bocianie  gniazdo”  spełnia  warunki  dostępności  dla  osób  niepełnosprawnych.  Duże
siedzisko - miska  pozwala  na  huśtanie  się  w  pozycji  leżącej  oraz  siedzącej;  oferuje  dużą  powierzchnię
podpierającą dla dzieci  z mniej rozwiniętymi mięśniami;  wysokość i wielkość dużej miski  pozwala na łatwą
przesiadkę z wózka inwalidzkiego. Zaprojektowane na nawierzchni z mat przerostowych umożliwi łatwy dostęp
osobom na wózkach inwalidzkich.
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2.1.4. Mała wieża ze zjeżdżalnią

Elementy zestawu:
- skośna ścianka wspinaczkowa
- ściana linowa
- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej wys.0,95 m
- platforma 1x1 m
Grupa wiekowa: 3 - 14
Ilość użytkowników: 6
Wymiary urządzenia: 350 x 180 200cm
Zasięg strefy bezpieczeństwa: 700x480 cm
Wysokość upadku: 95 cm
Materiał:  konstrukcja z 4 akacjowych pali o różnych wysokościach, średnicy 12 - 25 cm, pale z naturalnych kłód
drewnianych  pozbawionych  bieli  i  otartych,  podest  z  drewna  akacjowego,  zjeżdżalnia  szerokości  50  cm
wykonana ze stali nierdzewnej, sieć do wspinania z lin o średnicy 16 mm z łącznikami z tworzywa odpornego
na działanie UV, ścianka wspinaczkowa laminowana mieszaniną żywicy i włókien mineralnych.
Kolorystyka: naturalny  kolor  drewna  olejowanego,  górne  części  pali  konstrukcyjnych  malowane  na kolor
czerwony i jasno zielony, elementy ze stali niemalowane, łączniki z tworzywa -  żółte
Ilość: 1
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2.1.5. Karuzela Latający Spodek

Grupa wiekowa: 5+
Ilość użytkowników: 3
Wymiary urządzenia: 123 x 123 x 58 cm
Zasięg strefy bezpieczeństwa: 724 x 724 cm
Wysokość upadku: 58 cm
Materiał:  stal galwanizowana ocynkowana ogniowo, stal czarna
Kolorystyka: jasno zielony
Ilość: 1
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2.1.6. Kiwak Pszczółka

Grupa wiekowa: 2+
Ilość użytkowników: 1
Wymiary urządzenia: 38 x 90 x 65 cm
Zasięg strefy bezpieczeństwa: 343 x 258 cm
Wysokość upadku: 60 cm
Materiał:  drewno akacjowe, stal galwanizowana ocynkowana ogniowo, stal malowana proszkowo, płyta HPDE
Ilość: 1

2.1.7. Kiwak Pasikonik

Grupa wiekowa: 2+
Ilość użytkowników: 1
Wymiary urządzenia: 38 x 97 x 73 cm
Zasięg strefy bezpieczeństwa: 347 x 258 cm
Wysokość upadku: 60 cm
Materiał:  drewno akacjowe, stal galwanizowana ocynkowana ogniowo, stal malowana proszkowo, płyta HPDE
Ilość: 1
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2.1.8. Huśtawka wagowa

Grupa wiekowa: 3+
Ilość użytkowników: 2
Wymiary urządzenia: 417 x 60 x 106 cm
Zasięg strefy bezpieczeństwa: 724 x 370 cm
Wysokość upadku: 125 cm
Materiał:  drewno akacjowe, stal nierdzewna, guma
Ilość: 1

2.1.9. Zestaw wielofunkcyjny Świerszcz

Elementy zestawu:
- 3 platformy na dwóch poziomach
- 2 wypukłe okna – oczy
- ścianka wspinaczkowa z otworami
- drabiny linowe
- drabina
- zjeżdżalnia
- elementy do ćwiczeń równowagi
- 2 drążki
Grupa wiekowa: 3 - 6
Ilość użytkowników: 14
Wymiary urządzenia: 660 x 380 280 cm
Zasięg strefy bezpieczeństwa: 1010 x 680 cm
Wysokość upadku: 140 cm
Materiał:  konstrukcja z akacjowych pali o różnych wysokościach, średnicy 12 - 25 cm, pale z naturalnych kłód
drewnianych  pozbawionych  bieli  i  otartych,  podesty  i  ścianki  z  drewna  akacjowego,  zjazd  –  rury  ze  stali
kwasoodpornej Ø40 mm, ścianka wspinaczkowa laminowana mieszaniną żywicy i włókien mineralnych, uchwyty
do wspinaczki i okna – oczy z tworzywa odpornego na działanie UV.
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Kolorystyka: naturalny kolor drewna olejowanego, elementy ze stali niemalowane, ścianka czarna, uchwyty  do
wspinaczki czerwone.
Ilość: 1

2.1.10. Huśtawka wahadłowa podwójna

Grupa wiekowa: 2+
Ilość użytkowników: 2
Wymiary urządzenia: 375 x 25 x 240 cm
Zasięg strefy bezpieczeństwa: 315 x 750 cm
Wysokość upadku: 135 cm
Materiał:  drewno akacjowe, stal galwanizowana ocynkowana ogniowo, łańcuch nierdzewny, HPDE
Kolorystyka:  naturalny kolor drewna olejowanego, elementy ze stali niemalowane,  siedziska czarne
Ilość: 1
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2.1.11. Wielofunkcyjna maszyna piaskowa

Elementy zestawu:
- 2 platformy w dwóch różnych wysokościach,
- stół roboczy ze stali nierdzewnej,
- wiszące sito, 
- pochylone koryto z młynkiem, 
- obrotowe ramię z belką i wiadrem,
- rury do wsypywania,
- 2 bariery osłaniające
Grupa wiekowa: 3 - 6
Ilość użytkowników: 7
Wymiary urządzenia: 260 x 230 cm
Wysokość urządzenia: 260 cm
Zasięg strefy bezpieczeństwa: 560 x 530 cm
Wysokość upadku: 95 cm
Materiał: 
- konstrukcja  z  9  akacjowych  pali  o  różnych wysokościach,  średnicy 12 -  25  cm,  pale  z naturalnych  kłód
drewnianych pozbawionych bieli i otartych
- platformy z drewna akacjowego
- stół roboczy wraz z elementami oraz rury do przesypywania ze stali nierdzewnej
- łańcuchy wykonane ze stalowego, ocynkowanego drutu o średnicy 6 mm
Kolor: naturalny kolor drewna olejowanego, elementy ze stali niemalowane
Ilość: 1
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2.1.12. Tablica do rysowania
Tablica jednostronna z półką.
Grupa wiekowa: 3-6
Liczba użytkowników: 4
Wymiary urządzenia: 300 x 20 x 280 cm
Wymagana powierzchnia: 300 x 20 cm
Wysokość upadku: do 60 cm
Materiał:   drewno akacjowe, tablica powlekana farbą tablicową odporna na zmienne warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV.
Ilość: 1
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2.1.13. Zestaw zabawowy Żaba

Elementy zestawu:
- platforma do balansowania
- ławka do ćwiczenia równowagi
- schody z belek
- uchwyt wiszący
Grupa wiekowa: 3 - 14
Ilość użytkowników: 5
Wymiary urządzenia: 330 x 190 x 80 cm
Zasięg strefy bezpieczeństwa: 630 x 490 cm
Wysokość upadku: 80 cm
Materiał:   konstrukcja  z  akacjowych  pali  średnicy  12  -  25  cm,  pale  z naturalnych  kłód  drewnianych
pozbawionych  bieli  i  otartych,  podesty  i  ścianki  z  drewna  akacjowego,  sprężyny  ze  stali  galwanizowanej
malowanej proszkowo, platforma laminowana mieszaniną żywicy i włókien mineralnych.
Kolorystyka: naturalny kolor drewna olejowanego, elementy w kolorze czarnym, jasno zielonym i czerwonym.
Ilość: 1

2.1.14. Słup Ptaszek

Elementy zestawu:
- 3 x stopień do ćwiczenia równowagi lub siadania
- słup
- ptak
Grupa wiekowa: 3 - 14
Ilość użytkowników: 3
Wymiary urządzenia: 90 x 100 x 230 cm
Zasięg strefy bezpieczeństwa: 390 x 400 cm
Wysokość upadku: 60 cm
Materiał:  słup akacjowy o średnicy 12 - 25 cm, drewno akacjowe.
Kolorystyka: naturalny kolor drewna olejowanego, ptak czerwony, jeden słupek jasno zielony
Ilość: 1
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2.1.15. Trampolina

Grupa wiekowa: 3+
Wymiary: Ø171 cm
Pole skakania: Ø104 cm
Strefa bezpieczeństwa: Ø404 cm
Wysokość swobodnego upadku: -
Materiały:  rama ze  stali  galwanizowanej;  płyty  wykończeniowe z  gumowego  granulatu  SBR;  powierzchnia
trampoliny wykonana z serii pasów zbrojonych linkami – pasy zamontowane są do ramy za pomocą stalowych
sprężyn. Kolorystyka – jak na zdjęciu.
Ilość: 1szt.
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2.1.16. Mostek linowy

Grupa wiekowa: 3+
Wymiary: 496 x 96 x 142 cm
Strefa bezpieczeństwa: 356 x 796 cm
Wysokość swobodnego upadku: <60 cm
Materiały:  Dwie pary słupów z drewna robiniowego o przekroju okrągłym fi 16 cm, zabetonowane na stałe
w gruncie za pomocą betonu C25/C30, pod kątem rozwartym względem siebie, Drabinka linowa oraz poręcze
wykonane z liny polipropylenowej fi 16 mm z rdzeniem stalowym. Łączniki lin z tworzywa sztucznego. Liny
zamocowane do słupów pionowych za pomocą ocynkowanych prętów gwintowanych fi 12 mm oraz nakrętek
kołpakowych M12. 
Kolorystyka:  naturalny kolor drewna olejowanego, łączniki z tworzywa -  czerwone
Ilość: 1szt.
Montaż: zgodnie z instrukcją producenta
Uwaga: urządzenie wymaga certyfikowania przez akredytowaną jednostkę certyfikującą place zabaw.

2.1.17. Zestaw linowo-żerdziowy Latawiec

Grupa wiekowa: 3+
Wymiary: 222 x 504 cm
Strefa bezpieczeństwa: 356 x 796 cm
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Wysokość swobodnego upadku: <60 cm
Materiały:  Pionowe słupy z drewna robiniowego o przekroju okrągłym fi  16 cm, zabetonowane na stałe w
gruncie za pomocą betonu C25/C30, Poziome belki równoważni z drewna robiniowego o przekroju okrągłym fi
12  cm przymocowane  do  słupów pionowych  za  pomocą  śrub  zamkowych ocynkowanych  fi  12  mm oraz
nakrętek kołpakowych M12. Trójkątne siatki linowe oraz poręcze wykonane z liny polipropylenowej fi 16 mm z
rdzeniem stalowym. Łączniki lin z tworzywa sztucznego. Liny zamocowane do słupów pionowych za pomocą
ocynkowanych prętów gwintowanych fi 12 mm oraz nakrętek kołpakowych M12. 
Kolorystyka:  naturalny kolor drewna olejowanego, łączniki z tworzywa -  czerwone
Ilość: 1szt.
Montaż: zgodnie z instrukcją producenta
Uwaga: urządzenie wymaga certyfikowania przez akredytowaną jednostkę certyfikującą place zabaw.
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2.1.18. Zjeżdżalnia rynnowa kręta

Konstrukcja wolno stojąca, przeznaczona do zamontowania na skarpie. Przekrojem poprzecznym zjeżdżalni jest
półokrąg o promieniu 30 cm wraz z okręgiem o Ø=33,7 mm znajdującym się na jego obu górnych krawędziach.
Powierzchnia wewnętrzna zjeżdżalni stanowi w całości powierzchnię użytkową. Zjeżdżalnia zaprojektowana z
zachowaniem wymiarów zgodnych z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz  PN-EN 1176-3:2017-12.
Wysokość: 360 cm
Szerokość użytkowa: 60 cm
Długość: 1104,6 cm
- część startowa: 47 cm
- część zjazdowa: 807,6 cm
- część wyjściowa: 250 cm
Typ części wyjściowej wg PN=EN 1176-3: Typ 2
Maksymalne nachylenie części zjazdowej: 29° 
Nachylenie części startowej i wyjściowej: 3° 
Materiał: stal nierdzewna 1.4301, grubość blachy 2,5 mm,  wykończenie krawędzi Ø33,7 x 2,0 mm
Ilość: 1

Uwaga: urządzenie wymaga certyfikowania przez akredytowaną jednostkę certyfikującą place zabaw.
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2.1.19. Pieńki dekoracyjne

instalacja składa się z 14 pieńków o naturalnych kształtach. 
Wymiary:
Średnica: 30-55 cm
Wysokość: 10-50 cm powyżej poziomu gruntu

Materiał:  drewno  akacjowe  okorowane  i  wygładzone,  bez  wad,  bez  oznak  próchnicy  lub  zgnilizny,  bez
naturalnych otworów i pęknięć przez które mogłaby dostawać się woda i przyspieszać proces rozkładu drewna,
zabezpieczone  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  w dwukrotnym  procesie  impregnacji  środkami
do ochrony drewna w kolorze bezbarwnym.

2.1.20. Obrzeże nawierzchni piaskowej

Obrzeże wykonane z bali oraz słupków z drewna akacjowego
Długość bali: około 1 m
Wysokość słupków: zmienna min. 15 cm maks. 50 cm, ustawienie umożliwiające swobodne przemieszczanie
się dzieciom
Średnica słupków: zmienna, przekrój zachowujący naturalny kształt drzewa.

Materiał: drewno twarde – akacjowe, okorowane i wygładzone, bez wad, bez oznak próchnicy lub zgnilizny, bez
naturalnych otworów i pęknięć przez które mogłaby dostawać się woda i przyspieszać proces rozkładu drewna,
zabezpieczone  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  w dwukrotnym  procesie  impregnacji  środkami
do ochrony drewna w kolorze bezbarwnym.
Montaż  słupków:  na  podsypce  piaskowej  70 cm  poniżej  poziomu  gruntu.  Ustawiać  najwyższe  pieńki  w
środkowej części układu. Grunt wokół zagęścić.

2.1.21. Miasteczko rowerowe 

- Oznakowanie poziome
Oznakowanie  poziome  miasteczka  malować  farbą  do  malowania  połaci  –  jest  to  dwuskładnikowa,
poliuretanowa,  półmatowa  farba  o  wysokiej  zawartości  części  stałych  dająca  trwałe  i  estetyczne
wykończenie betonowych i cementowych powierzchni w różnych warunkach atmosferycznych.

Estetyczne właściwości produktu:
Połysk: Półmat
Kolor: biały 

Właściwości produktu:
Objętościowa zawartość części stałych: ± 50% (wymieszany produkt)
ZLZO (VOC)*: 460 g/l
Gęstość: 1,30 kg/l w temp 20°C (wymieszany produkt)
GPS*: Standardowo: 50-100 μm (w zależności od metody aplikacji)
Wydajność teoretyczna: Sucha warstwa o grubości 50 μm - 10 m2/l
Wydajność praktyczna: Wydajność w praktyce zależy od wielu czynników, takich jak 

porowatość i chropowatość podłoża, jak i widoczne straty materiału 
podczas aplikacji.

Odporność temperaturowa: Maksymalnie 120ºC (w suchych warunkach)
Krycie: Aby uzyskać najlepsze krycie powłoki wierzchniej, niektóre kolory  

wymagają specjalnego odcienia podkładu. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji należy skonsultować się z działem 
technicznym.

Czas schnięcia: Przy 50% wilgotności względnej oraz standardowej grubości 
warstwy wynoszącej 50 μm (metoda: urządzenie pomiarowe BYK) 

Cechy w temperaturze 20°C:
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Pyłosuchość: 20 minut
Suchość manipulacyjna: 4 godziny
Przemalowanie: 4 godziny (maksymalnie 7 dni)

W  przypadku  powłok  o  większej  grubości  czas  schnięcia  może  ulec  wydłużeniu.  Podczas  suszenia
i utwardzania wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. W okresie malowana powierzchnia nie
może ulegać zawilgoceniu.

- Oznakowanie pionowe
Wysokość znaków: 150 cm
Rozmiar tablic: 40 x 40 cm, Ø40 cm
Materiał: blacha ocynkowana 1,25 mm malowana proszkowo na kolor RAL 7035, pokryta folią odblaskową
I generacji, słupki z rur stalowych Ø48 mm ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor  RAL 7035.

2.1.22. Gry podwórkowe

Gry  wykonane z prefabrykowanej masy termoplastycznej zgodnie z aprobatą techniczną: IBDiM nr AT/2009-
03-1755/2  do  montażu  bezpośrednio  na  nawierzchni  asfaltowej  z  gotowych  elementów.  Kolorystyka
zróżnicowana, barwy żywe, wzory wyraźne, masa termoplastyczna odporna na ścieranie.

- Alfabet Korale
Wymiary: 250 x 530 cm

- Labirynt
Wymiary: 360 x 360 cm

- Guziki

Wymiary: 350 x 350 cm

Forma gier: w opisie projektu i na rysunkach.

2.1.23. Tablica z regulaminem placu zabaw

Wymiary: 100 x 14cm
Wysokość: 216cm
Materiał:   drewno modrzewiowe,  stal  nierdzewna,  stal  galwanizowana ocynkowana ogniowo,  malowana
proszkowo, sklejka wodoodporna.
Ilość: 1

2.4 Mała architektura

Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu                                                                                                                                            46



2.4.1. Ławki z oparciem

Ławki są w posiadaniu Zamawiającego.
Wymiary: 180 x 56 cm
Materiał:  stal  ocynkowana  malowana  proszkowo  na  kolor   RAL 7035,  drewno  bukowe  impregnowane
dwukrotnie lakierobejcą, z zachowaniem naturalnego koloru drewna.
Ilość: 27 szt.

2.4.2. Kosze na śmieci

Wysokość całkowita kosza: 90 cm
Wysokość samego kosza: 50 cm
Średnica wkładu: 31 cm
Pojemność wkładu: 30 l
Materiał: korpus stalowy – profil ocynkowany, malowany proszkowo na kolor   RAL 7035, drewno bukowe
impregnowane  dwukrotnie  lakierobejcą,  z  zachowaniem  naturalnego  koloru  drewna.  Kolor  identyczny
z kolorem drewna ławek warszawskich. 
Ilość: 20 szt.

2.4.3. Stoły piknikowe

Wymiary: 180x74cm
Wysokość: 72cm
Materiał:  stal  ocynkowana  ogniowo  malowana  proszkowo  na  kolor  RAL  7035;  drewno  bukowe
impregnowane  dwukrotnie  lakierobejcą,  z  zachowaniem  naturalnego  koloru  drewna.  Kolor  identyczny
z kolorem drewna ławek warszawskich. 
Konstrukcja: boki  spawane z rur stalowych 70x50x3mm i plazmowo wycinanej blachy stalowej o grubości 8
i 5mm połączone  z ramą nośną;
Blat: 14 desek z litego drewna, prostokątny przekrój deski  40 x 30mm,  długość 1800mm.
Ilość: 2

2.4.4. Stoliki do gier

Wymiary zestawu: 180x180cm
Wysokość stołu: 76cm
Wysokość siedziska: 45cm
Waga: ok. 550kg
Materiał na podstawę: beton zbrojony wibrowany, powierzchnia stylizowana na beton architektoniczny;
Siedziska:  szczebliny  z litego  drewna  o  przekroju  prostokąta  48x30mm;  drewno  bukowe impregnowane
dwukrotnie lakierobejcą,  z zachowaniem naturalnego koloru drewna lub iglaste modrzewiowe olejowane.
Kolor identyczny z kolorem drewna ławek warszawskich.  
Ilość stolików do gry w szachy:  1 + 3 siedziska
Ilość stolików do gry w chińczyka: 1 + 3 siedziska

2.4.5. Stojaki na rowery

Stojaki są w posiadaniu Zamawiającego. 
Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor  RAL 7040,
Forma stojaka – jak na zdjęciu poniżej.
Ilość: 10szt.

2.4.6. Tabliczka „PROSIMY NIE KARMIĆ ZWIERZĄT NA TERENIE PLACU ZABAW”

Wymiary: 35 x 25cm
Materiał:  płyta  PCV  1mm  odporna  na  działanie  warunków  atmosferycznych;  tablica  ma  z  tyłu  trwale
przymocowane dwa poprzeczne wsporniki z dwoma otworami każdy do przeciągnięcia metalowej opaski
zaciskowej służącej do zamontowania na słupku ogrodzenia.
Ilość: 1
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3. Wykonanie robót

3.1 Montaż urządzeń zabawowych
Montażu dokonać przed wykonaniem podbudowy i  nawierzchni odnosząc się do poziomu wykopów pod
nawierzchnię.
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Montażu urządzeń dokonywać ściśle według wskazań montażowych producenta; podczas prac stosować się do
instrukcji montażu danego urządzenia. 

Montaż urządzeń: poprzez zabetonowanie w gruncie na głębokości posadowienia min. 100 cm poniżej poziomu
terenu w fundamentach betonowych (beton C25/30) o wym. 50 x 50 x 100 cm.

Montaż pieńków drewnianych: na podsypce piaskowej 70 cm poniżej  poziomu gruntu. Ustawiać najwyższe
pieńki w środkowej części układu. Grunt wokół zagęścić. 

Montaż bali obrzeża: przymocowane kotwami do gruntu.

Montaż zjeżdżalni: zabetonowanie podpór w fundamencie betonowym.
Podpory: 3szt. - 1x Ø88,9 x 4,0 mm, 2szt. - 2x Ø60,3 x 3,0 mm
Fundament C20./25 (B25): 5szt. - 600 x 400 mm
Brzegi zjeżdżalni wzdłuż biegu obsypać ziemią do połowy wysokości półokręgu i pokryć darnią rolowaną (jak
cały stok). Spadkom nadać łagodny kształt wpisujący się w stok górki.

3.2. Wykonanie miasteczka rowerowego
Przygotowanie do aplikacji:
Mieszanina: 825 Roboton PU Bodycoat Baza - 4 części objętościowe

Utwardzacz 903 - 1 część objętościowa
Instrukcja mieszania: Bazę oraz utwardzacz intensywnie wymieszać, najlepiej za pomocą mieszadła 

mechanicznego. Podczas procesu aplikacji  temperatura wymieszanego produktu  
powinna wynosić co najmniej 5°C. 

Rozcieńczanie: Farba może być aplikowana przy wykorzystaniu różnorodnego sprzętu 
natryskowego. Może wystąpić konieczność dodania rekomendowanej ilości 
rozcieńczalnika PU5801, która zależy od sprzętu, sposobu aplikacji i temperatury  
wymieszanego produktu.

Żywotność mieszaniny: 5 godzin w temperaturze 20°C (po wymieszaniu)
Warunki podczas aplikacji: Temperatura podłoża powinna być co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy. 

Wykonywać  w  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych,  przy  pogodzie  suchej.
 

Metody aplikacji: Zaleca się aplikację za pomocą wałka i urządzenia do natrysku hydrodynamicznego.

Zalecenia aplikacyjne:
Natrysk hydrodynamiczny Metoda airmix

Rozcieńczalnik: PU5801 PU5801
Zalecana ilość: circa 15% obj. circa15% obj.
Rozmiar dyszy: min. 0,013 cala min. 0,013 cala
Ciśnienie robocze: min. 120 bar min. 80 bar
GPS*: 50-100 μm 50-100 μm

Pędzel-wałek
Rozcieńczalnik:  S5102
Zalecana ilość: 0-5% obj.
GPS*: 50 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.
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Montaż  znaków pionowych:  poprzez  zabetonowanie  słupków w fundamencie  betonowym beton  C15/20

(B20). Montaż wg wskazań producenta.

3.4 Montaż małej architektury

Fundamenty  pod  urządzenia  małej  architektury  wykonać  przed  wykonaniem  podbudowy  i  nawierzchni
odnosząc się do poziomu wykopów pod nawierzchnię.
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i rysunkami szczegółowymi.
Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Montażu urządzeń dokonywać ściśle według wskazań montażowych producenta; podczas prac stosować się do
instrukcji montażu danego urządzenia.

Montaż ławek: poprzez przykręcenie do przedłużonych kotew zabetonowanych w fundamentach betonowych
(beton C20/25).
Montaż  koszów:  poprzez  przykręcenie  do  przedłużonych  kotew  zabetonowanych  w  fundamentach
betonowych (beton C20/25).
Montaż stołów piknikowych:   Montaż poprzez kotwienie pod nawierzchnią do fundamentów betonowych (beton
C20/25 za pomocą kotew M12.
Montaż stolików go gier: przytwierdzenie do fundamentów betonowych beton C20/25.
Montaż stojaków na rowery: przykręcenie do podłoża utwardzonego za pomocą śrub.
Montaż tablic  stojących o treści:  „Sprzątaj  po swoim psie”:  tablica ma z tyłu trwale przymocowane dwa
poprzeczne wsporniki z dwoma otworami każdy do przeciągnięcia metalowej opaski zaciskowej służącej do
zamontowania na słupku o dł. 100cm, słupek zabetonowany w fundamencie (beton C16/20); montaż zgodnie
z instrukcją producenta.
Montaż tablicy „PROSIMY NIE KARMIĆ ZWIERZĄT NA TERENIE PLACU ZABAW”: do zamontowania na
ogrodzeniu za pomocą opasek zaciskowych; montaż zgodnie z instrukcją producenta.

4. Sprzęt

Montaż  urządzeń  sportowych  może  wymagać  zastosowania  specjalnego  sprzętu  zalecanego  przez
producenta  lub  jego  autoryzowanego  przedstawiciela  i on  będzie  odpowiedzialny  za  dostarczenie
odpowiedniego  sprzętu.  Roboty  zmechanizowane  należy  wykonywać  sprzętem  o gabarytach
umożliwiających  przemieszczanie  się  bez  uszkadzania  koron  drzew  i  krzewów  oraz  o ciężarze  nie
powodującym nadmiernego zagęszczenia gruntu (w rejonie stref korzeniowych).

5. Transport

Transport urządzeń wg OST  "Transport".

5. Kontrola jakości robót

Należy sprawdzić:
- zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu
- zgodność  danych  technicznych  elementów  składowych,  całych  urządzeń  bądź  gotowych  wyrobów,
z dokumentacją projektową,

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełnioną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Działania  związane
z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót w czasie montażu.
Kontroli podlega:
- głębokość i sposób fundamentowania, jakość betonu,
- jakość  dostarczonych  wyrobów:  jakość  materiałów,  spoin,  otworów  na  śruby,  jakość  powłok,  jakość
wykonania,
- prawidłowość montażu i zgodność z projektem.

6. Obmiar robót
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST  "Obmiary robót".

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania montażu urządzeń oraz małej architektury.     
 
7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  "Odbiory robót".  
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SST 4 – ZIELEŃ URZĄDZONA

1. Zakres robót

- wykonanie nasadzeń roślin
- wykonanie tuneli wierzbowych
- wykonanie trawników siewem
- wykonanie trawników z darni rolowanej

2. Materiały

2. Materiały
Wykonawca powinien zadbać,  aby materiał  roślinny i  wszystkie inne materiały niezbędne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od
szkodników  i  chorób,  zgodne  w  wyglądzie  z odmianą,  w  dobrej  kondycji,  z  prawidłowo  rozwiniętym
systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej
jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby rośliny
i materiały tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jednocześnie
materiały i urządzenia muszą być składowane tak, aby nie niszczyć istniejącej roślinności (z zachowaniem
stref  bezpieczeństwa  wokół  pni  drzew  oraz  w obrębie  stref  korzeniowych  drzew)  oraz  istniejącej
infrastruktury.
Wszystkie projektowane rośliny winny być sadzone wg Zaleceń Jakościowych Dla Ozdobnego Materiału
Szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich.

2.1. Drzewa projektowane
Drzewa projektowane są to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie szkółkowane,
o pokroju zgodnym z charakterystyką gatunku/odmiany. Należy sadzić rośliny z bryłą korzeniową. Materiał
roślinny  musi  spełniać  najwyższe  wymagania  jakościowe  -  prowadzony  w  trakcie  wieloletniego  cyklu
produkcyjnego.  Wszystkie  części  rośliny  muszą  być  pozbawione  ran  i  śladów  po świeżych  cięciach,
o średnicach większych niż 1,5 cm. Rośliny muszą być wolne od szkodników i patogenów.
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest
nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.  Drzewa powinny być prawidłowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- przewodnik powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- pędy korony nie powinny być przycięte, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
- ewentualne blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
- sadzonki  muszą być co najmniej pięć razy szkółkowane,
- sadzonki powinny być mikoryzowane,
- drzewa liściaste formy piennej,  zależnie od gatunku, winny mieć wysokość pnia pod koroną taką,  jaka
została szczegółowo określona w wykazie zamieszczonym w projekcie wykonawczym zieleni i poniżej,
- drzewa liściaste należy sadzić z bryłą korzeniową zabezpieczoną tkaniną rozkładającą się najpóźniej po
1,5 roku po posadzeniu,
- dopuszczalna tolerancja w zakresie wysokości pnia do +20cm,
- materiał roślinny musi być jednorodny w parametrach w ramach partii,
- materiał  sadzeniowy  winien  zostać  zatwierdzony przez  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  Terenów
Zieleni,
- materiał  roślinny powinien pochodzić  ze  szkółek zrzeszonych  do Związku Szkółkarzy Polskich  i  spełniać
zalecenia ZSP.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
-  oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
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- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

Wykaz drzew projektowanych:

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry

1 Prunus serrulata 'Kanzan' wiśnia piłkowana 'Kanzan' 16-18

2 Sorbus aria 'Lutescens' jarząb mączny 'Lutescens' 16-18

3 Sorbus x arnoldiana 'Golden 
Wonder' (lub 'Joseph Rock' )

jarząb Arnolda 'Golden Wonder' 16-18

4 Tilia cordata 'Greenspire' lipa drobnolistna 'Greenspire' 16-18

5 Ulmus xhollandica 'Wredei' wiąz holenderski 'Wredei' 18-20

2.2. Krzewy
Rośliny uprawiane w kontenerach wg wykazu szczegółowego zamieszczonego w projekcie wykonawczym
i poniżej. Wymagane są krzewy o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 1
rok  w pojemniku,  ale  nie  więcej  niż  2  lata.  Wysokość  i  struktura  części  naziemnej  roślin  powinny  być
poprawnie wykształcone w zależności od gatunku. Pąki i liście powinny być dobrze wykształcone, bez oznak
chorobowych i prawidłowo wybarwione. Rośliny powinny mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy (bryła
korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie powinna się rozsypywać). W okresie wegetacji końce korzeni
powinny mieć jasne zabarwienie. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić materiał roślinny do akceptacji Zamawiającego. 
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest
nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące
cechy:
- pąki szczytowe powinny być wyraźnie uformowane,
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- pędy krzewów nie powinny być przycięte, 
- materiał roślinny musi być jednorodny, parametry wg wykazu szczegółowego zamieszczonego w projekcie
wykonawczym zieleni i poniżej,
- krzewy powinny być  sadzone z doniczek lub pojemników wg wykazu szczegółowego zamieszczonego
w projekcie wykonawczym zieleni i poniżej,
- materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru
- materiał roślinny ma pochodzić ze szkółek zrzeszonych do Związku Szkółkarzy Polskich lub ich europejskich
odpowiedników i ma spełniać zalecenia ZSP.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- przerośnięta bryła korzeniowa.

Projektowane krzewy liściaste:
6. Carpinus betulus - Grab pospolity
7. Cornus sanguinea 'Winter Beauty' - Dereń świdwa  'Winter Beauty'
8. Euonymus fortunei 'Coloratus' - Trzmielina Fortune'y 'Coloratus'
9. Euonymus fortunei 'Emerald'n Gaiety' - Trzmielina Fortune'y 'Emerald'n Gaiety'
10. Hydarngea arborescens 'Anabelle' - Hortensja drzewiasta 'Anabelle'
11. Physocarpus opulifolius 'Little Devil' - Pęcherznica kalinolistna  'Little Devil'
12. Potentilla fruticosa 'Tilford Cream' - Pięciornik krzewiasty  'Tilford Cream'
13. Rosa 'Defender' - Róża 'Defender'
14. Spiraea betulifolia - Tawuła brzozolistna 
15. Spiraea betulifolia 'Tor Gold' - Tawuła brzozolistna 'Tor Gold'
16. Spiraea japonica 'Shirobana' ('Genpei') - Tawuła japońska 'Shirobana'
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17. Spiraea japonica 'Goldflame' - Tawuła japońska 'Goldflame'
18. Symphoricarpus x chenaultii 'Hancock' - Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock'
19. Syringa meyeri 'Palibin' - Lilak Meyera 'Palibin'
20. Syringa vulgaris 'Krasavitsa Moskvy' - Lilak pospolity  'Krasavitsa Moskvy'
21. Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' - Lilak pospolity  'Mme Lemoine'
22. Viburnum 'Eskimo' - Kalina 'Eskimo'

Projektowane pnącza:
23. Lonicera japonica 'Halliana' - Wiciokrzew japoński  'Halliana'
24. Hedera helix var. hibernica - Bluszcz irlandzki

2.3. Byliny i trawy
 
- wielkość roślin określa się na podstawie wielkości  pojemnika wg wykazu szczegółowego zamieszczonego
w projekcie wykonawczym i poniżej. 
- podłoże w pojemniku  powinno być  równomiernie  przerośnięte  korzeniami,  bryła  korzeniowa ma pozostać
w całości  po  usunięciu  pojemnika.  Na  jej  spodniej  stronie  nie  może  występować  zbytnie  zagęszczenie
splątanych korzeni, których wierzchołki winny być jasne i żywotne, 
- na organach trwałych powinny być widoczne pąki odnawiające,
- w okresie wegetacji rośliny mają być silne, właściwie wybarwione, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych
i objawów chorobowych,
- do czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycinane, potem dopuszcza się ścięte pędy, ale muszą się na nich
znajdować wzbudzone pąki boczne.
- rośliny muszą być jędrne, nie zasuszone, ani nie zagniwające, z gładkimi powierzchniami cięcia zbyt długich
korzeni lub kłączy, z widocznymi pąkami odnawiającymi, w stanie spoczynku nie wykazujące wzrostu pędów,
z przyciętymi liśćmi, ewentualnie z usuniętymi pędami i liśćmi z poprzedniego sezonu,
- rośliny  z  uprawy  kontenerowej  -  rośliny  powinny  rosnąć  przynajmniej  jeden,  pełny  sezon  wegetacyjny
w kontenerach, z których będą sadzone,
- kokony roślinne – sadzonki wyhodowane specjalnie do nasadzeń, gdzie pływy wody są spokojne; sadzonki
bez  ziemi  z  korzeniem w kokonie  z  włókien  kokosowych,  kokon  nie  zawiera  elementów wypłukiwalnych;
w trakcie okresu wegetacyjnego dostarcza się podcięte, przy sadzeniu po okresie wegetacyjnym z górnej części
roślin usuwa się wszystkie suche elementy.

Projektowane byliny:
25. Achillea millefolium 'Colorado' - Krwawnik pospolity 'Colorado'
26. Achillea ptarmica 'Double Diamond' - Krwawnik kichawiec  'Double Diamond'
27. Aegopodium podagraria 'Variegata' - Podagrycznik pospolity  'Variegata'
28. Alyssum saxatile - Smagliczka skalna
29. Arthemisia stellaryana - Bylica Stellera
30. Eryngium planum 'Blue Cap' - Mikołajek nadmorski  'Blue Cap'
31. Gaillardia aristata 'Kobold' - Gailardia oścista 'Kobold'
32. Geranium macrorrhizum 'Czakor' - Bodziszek korzeniasty  'Czakor'
33. Hemerocallis 'Chicago Apache' - Liliowiec 'Chicago Apache'
34. Lavandula angustifolia - Lawenda wąskolistna
35. Origanum vulgare - Lebiodka pospolita
36. Salvia nemorosa 'Caradonna' - Szałwia omszona 'Caradonna'

Projektowane trawy i paprocie:
37. Deschampsia ceaspitosa 'Goldtau' - Śmiałek pogięty 'Goldtau'
38. Drypteris filix-mas - Nerecznica samcza
39. Miscanthus sinensis  'Gracilimus'- Miskant chiński 'Gracilimus'

2.4 Tunel wierzbowy 
Zaprojektowany  został  tunel  wierzbowy  żywy,  stale  rosnące,  ze  wzmacnianymi  wejściami

(dodatkowy splot wokół otworów wejściowych).
Wymiary: 
Promień zewnętrzny: 4,5 m
Promień wewnętrzny: 3 m
Długość po zewnętrznej: 15,7 m
Długość po wewnętrznej: 10,5 m
Wysokość: około 150cm
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Materiał:  świeżo pozyskane pędy wierzbowe wierzb z gatunków Salix purpurea,  Salix viminalis,  Salix alba
(do szczegółowego uzgodnienia z wykonawcą) o dług. 2,5 m i 3 m; pędy długie, proste, nie przesuszone, bez
bocznych gałązek; dno instalacji wyściółkowane korą sosnową.
Ilość: 1 szt.

2.5. Darń rolowana
Zastosować darń najwyższej jakości typu sportowego, odporną na intensywne użytkowanie. Trawnik ma być
uprawiany na podłożu przygotowanym wg normy DIN 18035-4. Darń powinna być wysokiej jakości, gęsta,
jednolicie  zielona  z  dobrze  rozwiniętym,  nieuszkodzonym  systemem  korzeniowym,  bez  śladów  gnicia
i żółknięcia.

2.6. Materiał ściółkujący
Do ściółkowania należy użyć kory przekompostowanej roślin iglastych. 

2.7. Ziemia urodzajna
Ziemia  posiadająca  zdolność  produkcji  roślin,  zasobna  w  składniki  pokarmowe,  odporna  na intensywną
mineralizację, przepuszczalna, trwale zachowująca parametry fizyczne. Zawartość materii organicznej 2-5%.
pH 6-7. Ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin będąca mieszanką urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi
kompostowej  w  stosunku  9:1,  zasobna  w  składniki  pokarmowe,  której  pożądane  własności  chemiczne
i fizyczne  zostały  uzyskane  poprzez  odpowiednie  zabiegi  agrotechniczne,  odporna  na  intensywną
mineralizację.
Ziemia  urodzajna  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub  zanieczyszczona
chemicznie, wolna od szkodników i patogenów. Należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do
zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia krzewów i pnączy. Przed dostawą ziemi urodzajnej należy
sprawdzić jej właściwości - odczyn (pH), granulację, zawartość mikroelementów, ilość materiałów obcych
(kamieni). 
Do zaprawy dołów można zastosować uniwersalną ziemię ogrodniczą paczkowaną.

2.8 Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Nasiona traw powinny posiadać świadectwo kwalifikacji.
Wybór gatunków należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do zacienienia, rodzaju gleby i stopnia
jej  zawilgocenia.  Najlepiej  nadają  się  do tego specjalne mieszanki  traw o gęstym i  drobnym ukorzenieniu
i o gwarantowanej jakości.

3. Wykonanie prac
Wszystkie  prace  wykonywać  zgodnie  z  projektem,  specyfikacjami  technicznymi  i  OPZ.  W przypadku
jakichkolwiek  rozbieżności  w  dokumentacji  technicznej  i  przetargowej  należy  poinformować  projektanta
i inspektora nadzoru.

3.1.  Wykonanie nasadzeń drzew

Wytyczyć lokalizację drzew zgodnie z dokumentacją projektową, uprzednio informując o tym Zamawiającego
i Projektanta.  Prace  skoordynować  z  pracami  drogowymi.  Podczas  sadzenia  drzew  należy  bazować
na poniższych wytycznych:
- przed planowanymi nasadzeniami,  w obszarze projektowanych zieleńców,  w zasięgu docelowego rzutu
koron  projektowanych  drzew wymienić  podłoże  na  ziemię  urodzajną  do  głębokości  0,8 m za  wyjątkiem
miejsc, w których występuje system korzeniowy istniejących drzew. 
- przed sadzeniem wykonać zamulenie dołów - przelanie dużą ilością wody w celu sprawdzenia przesiąkania
gleby oraz wykluczenia niesprzyjających warunków glebowych, np. zagęszczonej warstwy glebowej,
- przed wykopaniem dołu pod sadzone drzewo trzeba dokładnie odchwaścić teren;
- drzewa sadzić w doły dwukrotnie większe od bryły korzeniowej (nie mniejsze niż Ø 1m), głębokość dołu
min. 0,6m, zaprawione ziemią żyzną (humus);
- po  wykopaniu  dołu  pod  bryłę  korzeniową  należy  dno  wykopu  i  przyległe  do  niego  ścianki  ponacinać
szpadlem na głębokość stalnicy w celu lepszej penetracji gruntu przez młode korzenie;
- drzewa należy stabilizować przy pomocy 3 palików;
- drzewa  przewidziane  są  do  sadzenia  w  całym  roku  kalendarzowym  w  sprzyjających  warunkach
pogodowych;

Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu                                                                                                                                            54



- roślinę  w dole  ustawiamy tak,  aby  po  zakopaniu  znalazła  się  na tej  samej  głębokości  na jakiej  rosła
w szkółce;
- ziemię ubić  wokół  posadzonych drzew,  aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni,  co ułatwi
podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu (zachować ostrożność przy
szyjce korzeniowej);
- uformować misę wokół drzewa o średnicy 0,8m i intensywnie podlać;
- misę zabezpieczyć 5cm warstwą średnio rozdrobnionej, przekompostowanej kory z pozostawieniem pustej
przestrzeni w promieniu 6 - 7cm od pnia drzewa;
- po posadzeniu rośliny obficie podlać, późniejsze podlewanie powinno odbywać się wg bieżących potrzeb
i ma być dostosowane do warunków pogodowych;
- nawożenie mineralne rozpoczynamy w następnym roku po posadzeniu; wykonujemy od marca w zależności
od potrzeb.

3.2. Wykonanie nasadzeń krzewów
Wytyczyć lokalizację roślin zgodnie z dokumentacją projektową, uprzednio informując o tym Zamawiającego
i Projektanta. Prace skoordynować z pracami drogowymi. Podczas sadzenia krzewów należy bazować na
poniższych wytycznych:
- przed sadzeniem trzeba starannie odchwaścić teren;
- poziom rabat ukształtować tak, aby był 7 cm poniżej krawędzi obrzeży (z warstwą kory ściółkującej – 2 cm
poniżej obrzeży); umożliwi to spływ wody opadowej z nawierzchni oraz rozścielenie materiału ściółkowego
w późniejszym czasie, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- po  wykopaniu  dołu  pod  bryłę  korzeniową  należy  dno  wykopu  i  przyległe  do  niego  ścianki  ponacinać
szpadlem na głębokość stalnicy w celu lepszej penetracji gruntu przez młode korzenie;
- krzewy sadzić w doły 2-3 razy większe od bryły korzeniowej;
- dobrze ubić ziemię wokół posadzonych krzewów, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni,
co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu;
- szczególną  ostrożność  należy  zachować  przy  sadzeniu  krzewów  pod  koronami  drzew  istniejących  –
wszelkie prace należy prowadzić ręcznie nie uszkadzając korzeni;
- krzewy  bezpośrednio  po  posadzeniu,  należy  obficie  podlać  dużą  ilością  wody;  podlewać  regularnie
w pierwszym sezonie, aby nie dopuścić do przesuszenia, zanim rośliny się nie przyjmą.

3.3. Wykonanie nasadzeń bylin i traw 
Wytyczyć lokalizację roślin zgodnie z dokumentacją projektową, uprzednio informując o tym Zamawiającego.
Prace skoordynować z pracami drogowymi. Podczas sadzenia bylin i traw należy bazować na poniższych
wytycznych:
- przed sadzeniem trzeba starannie wyrównać i odchwaścić teren;
- powierzchnie brzegów należy wyłożyć siatką kokosową suchą; teren przygotowany pod siatkę musi być
gładki,  zapewniający  zapewniający  równomierną  i  dokładną  styczność  siatki  z  podłożem.  Mocować  za
pomocą  gwoździ  drewnianych  (wbijać  w  górny  i  dolny  brzeg  siatki  co  około  0,5 m,  do  mocowania
zastosować około 6 szt. na 1 m² siatki) siatki rozkładać na zakładkę 10 cm wzdłuż poziomu wody, jak gonty
na dachu; końce siatki zakopać w ziemi. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych siatki kokosowe
można montować przez cały rok,
- przy sadzeniu  należy zwracać uwagę,  by kokony dobrze ułożyć w gruncie,  co zapewni  roślinie  dobre
zakorzenienie się w podłożu; rośliny dokładnie połączyć z podłożem, podsypać  i udeptać ziemię wokół nich;
kokony muszą w całości znaleźć się w ziemi,
- sadzić w doły zaprawione ziemia urodzajną,
- po posadzeniu  rośliny należy obficie  podlać dużą  ilością  wody;  nasadzenia  w siatkach  wegetacyjnych
wymagają regularnego podlewania aż do ukorzenienia się roślin,
- jeżeli  roślin  nie  sadzi  się  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu,  trzeba  je  przechowywać  w  pojemnikach
z wodą, by nie dopuścić do ich wyschnięcia,
- byliny i trawy z bryłą korzeniową można sadzić przez cały okres wegetacyjny,
- kokony roślinne przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można instalować przez cały rok.

3.4 Wykonanie tunelu wierzbowego

- sadzenie przeprowadzić w okresie od końca października do końca marca,
- przed sadzeniem dokładnie odchwaścić powierzchnię, na której instalacja będzie montowana,
- po wytyczeniu kształtu konstrukcji po obrysie przekopać glebę na szerokość szpadla i głębokość 30 cm,
- pędy wierzbowe sadzić w ziemię na głębokość 40-60cm;  w  pierwszej  kolejności  sadzić  pędy  konstrukcyjne
o dług. 3 m, średnio co 30 cm; naprzeciwległe pędy łączyć ze sobą nadając pożądany kształt; dla wzmocnienia
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można  zastosować  po  2-3 szt.  pędów;  pomiędzy  pędy  konstrukcyjne  sadzić  pędy  krótsze  zaplatając  na
konstrukcję nośną,
- dodatkowo dla wzmocnienia można je obwiązać sznurkiem lub gumką,
- konstrukcję szałasu ukształtować / spleść w pożądany kształt określony powyżej i w opisie projektu,
- wejścia  /  otwory  doświetlające  szałasów  mają  mieć  mocną  konstrukcję  ze  względu  na  intensywność
użytkowania przez dzieci,
- wykonanie zlecić specjaliście od kształtowania konstrukcji wierzbowych,
- po posadzeniu jesienią – podlewać regularnie aż do zimy,
- pielęgnacja:  przycinanie  przynajmniej  raz  w  roku  w  okresie  listopad  -  marzec  czyli  poza  sezonem
wegetacyjnym; część nowo odrastających pędów można wpleść w konstrukcję celem wzmocnienia.

3.5 Wykonanie trawników z darni rolowanej

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemię urodzajną należy rozścielić równą warstwą gr. 5cm i wymieszać z nawozami  mineralnymi (należy
wykorzystać składowaną wcześniej ziemię w ramach robót ziemnych),
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana,
- przed rozłożeniem trawnika ziemię należy zwałować wałem gładkim ciężkim (mi. 70 kg),
- na tak przygotowane podłoże rozwinąć darń z rolki,
- przed rozłożeniem każdej rolki fragment podłoża należy obficie podlać wodą i wyrównać grabiami,
-płaty darni muszą być do siebie dociśnięte,
- w trakcie pracy nie deptać już rozłożonej darni,
- ułożoną darń należy zwałować i obficie podlać,
- na drugi dzie po sadzeniu darń należy skosić na wysokość taką, jak na plantacji, zazwyczaj 5-6 cm
- aby darń się przyjęła należy systematycznie ją podlewać.

3.6. Wykonanie trawników z siewu

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemię urodzajną należy rozścielić równą warstwą gr. 5cm i wymieszać z nawozami  mineralnymi (należy
wykorzystać składowaną wcześniej ziemię w ramach robót ziemnych),
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy czerwca, albo wczesno jesienny, w połowie
września;
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4kg na 100m2,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można
już nie stosować wału gładkiego.

4. Sprzęt

Sprzęt, którym powinien dysponować Wykonawca przystępując do wykonania nasadzeń:
- sprzęt do wykonania miejsc sadzeniowych (dołów) drzew i krzewów,
- sprzęt do podlewania i transportu wody (beczkowozy),
- sprzęt do cięcia – sekatory, nożyce, pilarki etc. (do cięcia można wykorzystywać tylko odpowiednio ostrych
narzędzi, należy zwrócić szczególna uwagę na dezynfekowanie narzędzi – do dezynfekcji  można stosować
środków na bazie spirytusu i chloru)
- wały, aeratory, wertykulatory,  kultywatory, siewniki etc.
- ciągnik kołowy z kosiarką lub kosiarki spalinowe, kosiarki z rozdrabniaczem, glebogryzarki, etc.
- wyposażenie pomocnicze, drobne narzędzia, itp.

Sprzęt ten powinien charakteryzować się dobrym stanem technicznym.

Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu                                                                                                                                            56



5. Transport

5.1 Transport materiału roślinnego

Transport materiału roślinnego może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości
transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub
korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojenikach.
W  razie  długotrwałego  transportu  roślin  pod  plandeką,  owinąć  je  agrowłókniną  lub  tkaniną  jutową,  aby
ograniczyć transpirację.
Drzewa  i  krzewy mogą być  przewożone wszystkimi  środkami  transportowymi.  W czasie  transportu  należy
zabezpieczyć  je  przed  wyschnięciem  i  przemarznięciem.  Drzewa  i  krzewy  po  dostarczeniu  na  miejsce
przeznaczenia powinny być natychmiast  sadzone. Jeśli  jest  to  niemożliwe,  należy je zadołować w miejscu
ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Kontrola robót w zakresie sadzenia roślin 

Kontrola robót w zakresie sadzenia roślin polega na sprawdzeniu:
- wielkości dołów pod rośliny,
- 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,
- wykonania prawidłowych mis przy roślinach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin,
- zasilenia nawozami mineralnymi.

6.2 Kontrola przy wykonaniu trawników

Kontrola w czasie wykonywania regeneracji trawników polega na sprawdzeniu:
- prawidłowej gęstości wysiewu nasion
- prawidłowego uwałowania gleby
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej
- obecności gatunków niewysiewanych i prawidłowego odchwaszczenia terenu
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST  "Obmiary robót".
     
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania nasadzeń roślin.
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania szałasu wierzbowego.
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) dla powierzchni trawnika.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  "Odbiory robót".
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