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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogólne 

[dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)] 
 

 
SPIS TREŚCI 
 

 Wstęp 

 Materiały i urządzenia 

 Sprzęt i maszyny 

 Transport 

 Wykonanie robót 

 Kontrola jakości robót 

 Obmiar robót 

 Odbiór robót 

 Podstawa płatności 

 Przepisy związane 
 
I. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST-0 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-0) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 
projektu „Przebudowy I remontu skweru przy ul. Kępnej w Warszawie” 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ  

 

Nazwa i adres obiektu: 

Skwer przy ul. Kępnej w Warszawie 

 

Numer ewidencyjny działki i obręb : 67/2, 66/2, 95 ob. 41506, 

oraz 3/1, 14 ob.41505 

Przedmiotem inwestycji jest Remont i przebudowa Skweru przy ul Kępnej.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST-0) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST). 
SST 1 - CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
SST 2 - CPV 45111200-0 – Roboty ziemne, usuwanie gleby I rekultywacja 
SST 3 - CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
SST 4 - CPV 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
SST 5 - CPV 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
 
 
1.3.1 Charakterystyka przedsięwzięcia 
Celem opracowania jest nowe zagospodarowanie istniejącego Skweru przy ul. Kępnej: 
Inwestycja obejmuje swoim zakresem następujące roboty: 
- niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
- roboty ziemne, 
 
- wykonanie nowych nawierzchni, 
- wykonanie schodów 



 

 

 

- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw  
- ukształtowanie zieleni 
- montaż elementów małej architektury 
- nasadzenia zieleni  
 
1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w SST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

1.4.2. budynek- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowie -należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.4. robotach budowlanych -należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5. remoncie -należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.6. urządzeniach budowlanych -należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.7. terenie budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.9. pozwoleniu na budowę -należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.10. dokumentacji budowy -należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu. 

1.4.11. dokumentacji powykonawczej -należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.12. terenie zamkniętym -należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego. 

1.4.13. aprobacie technicznej -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.4.14. właściwym organie -należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości  

1.4.15. wyrobie budowlanym -należy przez to rozumieć 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 wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.16. organie samorządu zawodowego -należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.). 

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu -należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.18. opłacie- należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) -należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.20. dzienniku budowy -należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie zobowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.21. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  



 

 

 

1.4.22. rejestrze obmiarów -należy przez to rozumieć -akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.4.23. laboratorium -należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.24. materiałach -należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.25. odpowiedniej zgodności -należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru -należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.27. projektancie -należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.28. części obiektu lub etapie wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.29. ustaleniach technicznych -należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 

1.4.31. inspektorze 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 techn icznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.32. istotnych wymaganiach -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.33. normach europejskich -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

1.4.34. przedmiarze robót -to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych . 

1.4.35. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.36. Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru  
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające przed zapyleniem pozostałej części 
budynku, nie objętej robotami budowlanymi. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 



 

 

 

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 

1.4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Oz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.  
Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
o właściwościach użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych , określonych w Prawie 
Budowlanym. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST, właściwymi normami lub 
aprobatami technicznymi.  
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu, równoważny, np. ..." należy przez to rozumieć produkt, 
materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.  
Wszystkie użyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do  
określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i 
urządzeń przewidywanych do realizacji robót.  
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty i oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym .  
Materiały stosowane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być odpowiednio oznakowane:  
- albo europejskim znakiem „CE" co oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu z normą  
   zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną  
- albo znakiem budowlanym „B" co oznacza, że wyrób posiada deklarację zgodności z polskimi  
   normami.  
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Do budowy i wykończenia wnętrz w obiekcie nie wolno stosować materiałów łatwo zapalnych, rozprzestrzeniających ogień, których  
produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące.  
 



 

 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, bądź materiały i wyroby budowlane, co do których nie 
udokumentowano w sposób wymagany obowiązującym prawem ich zgodności z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjęcia przez stronę Zamawiającego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty 
usunięcia materiałów i wyrobów niedopuszczonych do wbudowania, niezależnie od ustalonych umową kar na okoliczność opóźnienia w 
prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia.  
 
2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
2.4. 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 Inspektora nadzoru i Inwestora 
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora 
Nadzoru.  
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają akceptacji Inwestora.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Miejsca składowania materiałów na placu budowy powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione 
z Inspektorem Nadzoru.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mróz), zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .  
Z uwagi na ograniczone możliwości składowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzieć ich sukcesywną dostawę w miarę 
potrzeb budowy.  
Przechowywane materiały należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych tak długo, jak to możliwe.  
Nie należy magazynować materiałów na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych.  
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów  i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 



 

 

 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Likwidacja placu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie stanowi wymóg 
określony przepisami administracyjnymi o porządku.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne  
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.  
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim bez 
zgody Zamawiającego.  
 
Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych , odpowiedzialne są za wykonywanie tych 
funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą 
staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.  
 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z przepisami 
techniczno-budowlanymi.  
 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST 
odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
 
6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:  



 

 

 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Po lskich 
Norm, norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te 
dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy   
6.7.1. Rysunki powykonawcze  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót.  Zmiany 
te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.  

6.7.2. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Placu Budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru Robót,  

d) protokoły z narad i ustaleń,  

e) korespondencję na budowie.  
 
6.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub winnym  
czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 



 

 

 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót,  które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robót,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST,  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnien iem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 
przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Szczegółowy, wymagany sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, określi Zamawiający w Umowie. 



 

 

 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.  

 dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze i wszelkie inne),  

 uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 
Robót i likwidacji Placu Budowy.  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany:  

 wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,  

 wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami).  
2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a ust. 4 Prawa budowlanego  
3. Dz.U.02.179.1494 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r.w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli 
działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania wydane na 
podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego  
4. Dz.U.02.108.953 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 45  ust. 
4 Prawa budowlanego  
5. Dz.U.06.83.578 rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a Prawa budowlanego.  
6. Dz.U.2009.23.136 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie 
elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.  
Wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego  
7. Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 
realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydane na podstawie art. 19 ust. 2 Prawa budowlanego  
8. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeńs twa i 
higieny pracy . 
9. Dz.U.95.25.133 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie wydane na podstawie art. 43 
ust. 4 Prawa budowlanego  
10. M.P.96.19.231 zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi wydane na podstawie art. art. 11 ust. 1 Prawa budowlanego  
11. DZ. U. Nr 92 poz.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.  
12. DZ. U. Nr 10/1995, poz.48 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.  
13. Dz. U. z 2004 r„ Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych .  
14. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  
określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.  
15. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 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. 
16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1 

CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które 
zostaną zrealizowane przy zagospodarowaniu  i remoncie Skweru przy ul. Kępnej w Warszawie 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  według pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe: 

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i nawierzchni mineralnej,  
- zdjęcie warstw nawierzchni mineralnej 
- wywiezienie gruzu 

 
1.1 . Określenia podstawowe  

Rozbiórka demontażowa 
prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu.  
Rozbiórka dewastacyjna 
prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.  
Opłata składowiskowa  
ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na 
składowisku odpadów 
Wywóz odpadów 
transport urobku na składowisko.  
Wywóz surowców wtórnych  
transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca utylizacji. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0/1. „Wymagania ogólne” . 

 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne” .  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. Gdy rezygnuje się z 
odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. Metody te są też stosowane do rozbiórki 
budowli lub elementów budowlanych.  

2.3. Składowanie materiałów  
Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na placu budowy. Ze względu na brak miejsca zaleca się by urobek był na bieżąco 
wywożony na składowisko odpadów. 
 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  



 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST – 0/3 „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych  
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST – 0/3 „Wymagania ogólne”  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST – 0/1 „Wymagania ogólne”.  
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym szybki 
rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST – 0/1 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Przebieg robót rozbiórkowych  
Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia, takich jak posadzki,itp. znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się ręcznie i 
przekazuje do magazynu. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników 
obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne.  
 
Zabronione jest m.in.: 

 wykonywanie rozbiórki na zewnątrz podczas silnych wiatrów (80 km/h),  

 zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,  
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST – 0/1 „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest:  - m², m3 , tona  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – 0/1  „Wymagania ogólne”.  
Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – 0/9. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych 
(Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 

CPV 45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE i  
45112500-0 Usuwanie gleby 45112300-8 Rekultywacja gleby 

 
 

1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które  
zostaną zrealizowane przy zagospodarowaniu Skweru przy ul. Kępnej w Warszawie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót  według pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

W związku z potrzebą przeprowadzenia robót należy wykonać następujący zakres prac ziemnych : 

 Kształtowanie nasypów 

 Wymiana warstw glebowych do gł. 35cm, 

 wykonanie wykopów 

 zasypanie wykopów, 

 usuwanie ziemi urodzajnej, 

 wykonanie koryta pod nawierzchnie 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z 
rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-0.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.  
3 Korytowanie i pozostałe prace w strefie korzeniowej/rzutu korony – wg. zasady: w obrębie strefy korzeniowej prace 
wykonywane tylko ręcznie.  
Wszystkie prace związane z transportem (dowiezieniem materiału do wbudowania na terenie budowy) oraz z robotami ziemnymi – 
wykonywać ręcznie o ile zagraża to istniejącym drzewom – w tej kwestii stosować się do poleceń Inspektora.  
- w razie wystąpienia przeszkód lub niebezpieczeństwa znaczącego uszkodzenia drzew//systemu korzeniowego – konieczny kontakt 
Inspektorami i Zamawiającym. W przypadku wystąpienia korzeni – nie zrywać. Możliwe będzie przecięcie ostrym narzędziem – tylko w 
przypadku korzeni o średnicy nie większej niż ok. 2cm. W przypadku korzeni grubszych – kontakt z inspektorem.  
Bezwzględny zakaz składowania sprzętu, materiałów i ciężkich urządzeń w obrębie rzutu koron. Nie zanieczyszczać gleby środkam i 
chemicznymi, pyłami e.t.c.  
Pnie  Należy zabezpieczyć wszystkie pnie drzew w granicach opracowania projektowego (patrz plany załączone do projektu). 
Bezwzględny zakaz wbijania gwoździ / uszkadzania pni, łamania gałęzi. 
 
2.  MATERIAŁY  

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.  
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 
Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów,zagęszczanie gruntów i 
transportu mas ziemnych. 
 
4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST-0.  
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody skrzyniowe do 5 t – wywrotki. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi 
pracujących przy robotach ziemnych.  
 



 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
1.   zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego,  
2. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym 

roboty ziemne będą wykonywane,  
3. wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, 

telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce 
to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.  

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub spodziewane jest występowan ie 
instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą 
obserwację odspajanego gruntu. 

 
Do zasypania wykopu należy używać gruntu niespoistego i nie zawierającego grubych frakcji ani elementów o ostrych krawędziach (np. 
piasek, pospółka). Do zasypania użyć ziemi z wykopu. Wykopy należy zasypać zagęszczając zasyp mechanicznie warstwami.  
Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót budowlanych. Należy koniecznie przestrzegać  w 
tym zakresie następujących zasad: 
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, 
- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny.  
 
6. WYMIANA WARSTW ZIEMI POD NASADZENIA   

 
W związku ze złym stanem wierzchnich warstwę glebowych uniemożliwiających wprowadzenie roślinności, należy wymienić warstwy 
wierzchnie do głębokości ok. 35cm w strefa planowanych nasadzeń i 15 w strefie tworzonych trawników. Prace obejmują także, usunięcie 
elementów strukturalnych, gruzu i materiału pobudowanego napotkanego w czasie prac wraz z wywozem i utylizacją. Należy stworzyć 
strukturę przepuszczalną, wolną od części gruzu, o dobrych właściwościach granulometrycznych, Ph  i odpowiedniej zawartości części 
organicznych. 
Każdorazowo (także przy tworzeniu dołów na drzewa należy przeprowadzić próbę wodną przepuszczalności podłoża. W przypadku 

stwierdzenia braku odpłuwu wody i jej stagnację należy zastosować rozwiązania albo punktowe lub w układach doły chłonne do warstw 

przepuszczalnych lub przekopanie całości z dodaniem piasku kopalnianego na głębokość zapewniającą spływ wód  

Niedopuszczalna jest stagnacja wody w strefach roślinnych i zakładanych trawników 

 
Należy założyć nadwyżkę mas do 20% objętości na proces uzupełnień osiadających mas.  
Wypełnienie wykopu przygotowana mieszkanką glebową z duża zawartością części szkieletowych i niewielkim udziałem organicznych 
(warstwa około 10cm)  i górnej warstwie mineralno organiczne Dostarczona ziemia urodzajna powinna pochodzić z wierzchniej, płytkich 
warstwy naturalnych gleb o nieprzekształconym profilu. Powinna być wolna od podglebia i zanieczyszczeń, Ziemia używana do wymiany 
lub uzupełniania podczas nasadzeń powinna być wolna od szkodników i patogenów, chwastów wieloletnich i ich korzeni, kamieni, brył 
skały macierzystej oraz wszelkich obcych elementów  mieć odpowiednie Ph i posiadać badania w Okręgowej Stacji Badawczej 
potwierdzającej zdatność do użytkowania i wprowadzenia nasadzeń.  
Podłoże powinno być żyzne, próchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawierać dostateczną ilość materii. 
Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzować się następującymi 
proporcjami:1 

– wielkość poniżej 0.002 mm- zawartość 12-18%, 
frakcja pylasta - wielkość 0.002-0.05 mm- zawartość 20-30%, 
frakcja piaszczysta - wielkość 0.05-2 mm- zawartość 45-70%, 
frakcja żwirowa i kamienista - zawartość poniżej 5%. 
Najkorzystniejszy skład objętościowy ziemi urodzajnej: 
45% twardych cząstek, 
25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody, 
 25% wolnych przestrzeni dla powietrza. 
Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna się charakteryzować ziemia urodzajna: 
ciężar objętościowy – 1,3-1,6 T/m3, 
zawartość materii organicznej – 2-5% w stosunku C:N poniżej 30:1, 
odczyn obojętny, 
zawartość minerałów – N 25-50 mg, P2O5 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100g 
 



 

 

 

Etapy: 
Usunięcie zdegradowanej wierzchniej warstwy glebowej wraz z gruzem i pozostałościami budowalnymi  wraz z wywozem i utylizacją 
*w strefie drzew istniejących prace prowadzić ręcznie 
Wyrówananie i wyprofilowanie dna wykopu 
Nawiezienie i wyrównanie warstw ziemi. Kolejne warstwy należy sukcesywnie zagęszczać 
Nowe podłoże należy podlewać dopiero po kilku dniach 
Po etapie osiadania mas – należy wykonać uzupełnienie 
W strefie sadzenia drzew- poza wymianą wierzchniej warstwy – należy wykonać doły z wymianą ziemi do głębokości 1m i na szer. 2m śr 
wokół drzew – tak aby zapewnić właściwy rozwój korzeni.  
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w  ST-0.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w  ST-0.  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny wykopu). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w  ST-0.  
Roboty wymienione w SST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 
(R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3 

CPV 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem chodnika z betonowych płyt chodnikowych, nawierzchni mineralnej oraz naw. bezpiecznej piaskowej przy realizacji projektu 
pn. „Remont i przebudowa Skweru przy ul. Kępnej w Warszawie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na 
wykonanie robót związanych z realizacja przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt betonowych 
chodnikowych, wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej stabilizowanej, nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej oraz ułożeniem 
płyt betonowych w polach uwagi ramach niniejszej inwestycji.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm - prefabrykowane płyty betonowe na bazie grysu bazaltowego przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
1.4.2. Nawierzchnia mineralna  - warstwa dynamiczna 0/16mm gr. 5 cm, Nawierzchnia mineralna - nawierzchnia 0/8mm gr. 3 cm – 
wodoprzepuszczalna nawierzchnie mineralna stabilizowana. 
1.4.3. Nawierzchnia piaskowa - bezpieczna  
1.4.4. Nawierzchnia deków drewnianych 
1.4.5. Obrzeża betonowe 6x20x100 
1.4.6. Obrzeża betonowe 8x30x100 
1.4.7. Obrzeże drewniane z modrzewia syberyjskiego i robiniowe  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami  oraz z definicjami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne”.. 

2.2. Betonowa płyta - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych płyt chodnikowych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna płyt powinna być równa i szorstka, a 
krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla płyt o grubości do 80 mm. 



 

 

 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor płyty betonowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonowe płyty chodnikowe o grubości 70 mm. Płyty o takiej grubości są produkowane 
w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
Kolory płyt betonowych produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy i brązowy. W niniejszym zadaniu zastosowano płyty betonowe w kolorze szarym.  

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych płyt chodnikowych 

Betonowe płyty chodnikowe powinny mieć poniższe cechy fizyko-mechaniczne: 
- należy stosować beton klasy B 25 i B 30. 
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
 
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [4]. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.2.4. Materiały do produkcji betonowych płyt chodnikowych  

2.2.5. Cement 

Do produkcji płyt betonowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie 
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. Płyty na bazie grysu bazaltowego.  

2.2.6 Kruszywo do betonu 

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

2.2.7 Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.2. 8 Dodatki 

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

2.3. Nawierzchnia mineralna 

 
Nawierzchnia mineralna 
Nawierzchnia przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, placów zabaw i innych miejsc przeznaczonych 
do rekreacji. Nawierzchnia nie powinna kruszyć się i pylić, powinna być odporna na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych i być całkowicie przyjazna dla środowiska. 
Nawierzchnia powinna nadawać się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 
Dane techniczne: 
- materiały: kamień naturalny / łupki wysokogórskie: grubość ziarna 0 ÷ 8mm, waga 2,0 tony/m3; oraz lepiszcza 
wiążące 
- kolor nawierzchni: szary 
- postać ziaren : łamane 
- powierzchnia : szorstka 
- gęstość wg metody Proctora (P PR) [g/cm]: 3 2,014 
- optymalna zawartość wody (wP R) [%]: 11,5 
- przepuszczalność wody „k” [cm/s]: 14,0 x 10-4 ÷ 1,0 x 10-4 
- wytrzymałość powierzchni na ścinanie [kN/m]: 2 51,4 50,0 
 
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału nawierzchni należy: 

- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 



 

 

 

- nanieść nową warstwę nawierzchni i wielokrotnie walcować. 

Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku: 

- lekkie poluzowanie za pomocą grabi, 

- w razie potrzeby nanieść nową warstwę nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką wilgotność, 

- powierzchnię przewalcować, 

- na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m. 

2.4. Nawierzchnia piaskowa   

2.4.1 – nawierzchnia piaskowa – bezpieczna  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw  jest:  - piasek płukany o frakcji 0,2-2mm zgodny z normą dot. nawierzchni na plac 
zabaw. Materiał nie może posiadac części ilastych i gliniastych, zabrudzień, elementów organicznych. Piasek nie może brudzić  Jeżeli 
kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy piasku nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba 
jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami 
 
2.4.2 – nawierzchnia piaskowa – strefa piaskownicy  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw  jest:  - piasek płukany o frakcji 0,2-2mm zgodny z normą dot. nawierzchni na plac 
zabaw.  Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy piasku nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i 
zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. 
Piasek musi posiadac badania dotyczące czystości, nie może posiadać części ilastych i gliniastych 
 
 

2.5. Nawierzchnia deków drewnianych  

Nawierzchnia z desek  drewnianych modrzewiowych impregnowanych ciśnieniowo i ryflowanych grubości 3,2cm i szerokości 14 cm 
Podkonstrukcja  drewniana z legarów modrzewiowych impregnowanych ciśnieniowo o przekroju 10x10cm fundamentowana punktowo.  
Powierzchnia pod trapami wymieniona na podsypkę żwirową zagęszczoną mechanicznie o miąższości ok. 20cm (frakcja 6-16 mm). 
Deko wyniesione nad poziom gruntu - maksymalnie 40cm, w związku z czym na krawędzi trapów zaprojektowano 
ogranicznik wzdłuż całego przebiegu trapu (obustronnie) z kantówki (legar) z drewna modrzewiowego o przekroju 
10x10cm. Deski frezowane na brzegach – frezem 3mm 
 

2.6. Schody terenowe z prefabrykatów betonowych z poręczą 

 
Wg. szczegółowych przekrojów i detali projektu wykonawczego  
 
Wykonanie: 

● Grunt rodzimy należy zagęścić mechanicznie,  
● Na przygotowany grunt rozłożyć geowłókninę. 
● Podbudowę grubości 30 cm przygotować z pospółki kopalnej i zagęścić mechanicznie do Is=0,97 
● Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 R28=14MPa 
● Na przygotowanym podkładzie układać stopnie rozpoczynając od najniższego. 
● Szczeliny między blokami wykonać bez fugowania 
● Ewentualną różnicę w terenie wynikającą z ograniczonych wysokości prefabrykatów schodowych wys.15cm- wyrównać w 

warstwach projektowanych posadzek na górze wału. Różnica ta nie powinna przekraczać 2cm. 
● Należy zachować spadek rzędu 0,5 - 2,0 % od górnej płaszczyzny schodów w celu umożliwienia odprowadzenia wody opadowej. 

 
balustrady 

 
● Balustrady z płaskowników i profili stalowych malowana proszkowo na kolor uzgodniony na miejscu z projektantem na 

podstawie przedstawionych próbek. Balustrady z płaskowników i profili stalowych malowana proszkowo na kolor uzgodniony 
na miejscu z projektantem na podstawie przedstawionych próbek. Montaż na śruby do murku oporowego. 

● Wysokość balustrady liczona od górnej rzędnej stopnia schodów 110cm. 
● Profil stalowy zamknięty o przekroju 60x30x3mm, pochwyt szerokości 60mm. 



 

 

 

murek oporowy 

● Murki oporowe wykonać z prefabrykatów betonowych z betonu architektonicznego, kolor jasny szary, faktura gładka. Wykonać 

podwalinę monolityczną (dopuszcza się betonowanie bezpośrednio w gruncie, zbrojenie konstrukcyjne siatkami #6co20, 

otulina 5cm) spód na głębokości 100cm poniżej poziomu projektowanego terenu. Beton C20/25. Na podwalinie układać 

prefabrykat na zaprawie montażowej do kotwienia i montażu konstrukcji żelbetowych.  Łączenie za pomocą rur robusta 3Xm20 

KL.8.8 ocynkowanych. 

 
 

 

2.7. Chodnik pochylony i górka saneczkowa 

Chodnik pochylony o szer.150cm  wykonany na nowym nasypie ziemnym umożliwiającym łagodne wejście na istniejący wał. 
Różnica terenu 1,4 m. Na projektowanym nasypie pochylni układane płyty betonowe 50x50x7 cm, (układ na mijankę).  
faktura gładka, kolor jasny szary, naturalny, układanie w "mijankę". Pochylenie podłużne max 5 %, pochylenie poprzeczne max 2 %. 
 
Stan istniejący : 
wykonane odwierty i badania geologiczne wykazały warstwy gł 1,2m u podnóża skarpy i 2,7-2,8m na górnym wierzchołku skarpy Nasyp 
zbudowany z piasków z gruzem i niewielką zawartością substancji organicznej. Są to warstwy nie kontrolowane o słabych parametrach 
wymagające całkowitej wymiany w miejscu projektowanej skarpy. 
Nowe warstwy zagęścić i wzmocnić do odpowiednich parametrów, następnie potwierdzić z geologiem i konstruktorem przed 
wykonaniem pochylni. 
 
Przygotowanie podłoża: 
W miejscu styku i nowo- projektowanej pochylni wymienić warstwy istniejące na pospółkę kopalną. Nasyp z pospółki zagęszczać 
mechanicznie ok.20-25cm do ls=0,98. 
Wzmocnienia skarpy w postaci ław schodkowych oraz geowłókniny(górka saneczkowa) i geotkaniny (pochylnia) powiązać z istniejącymi 
masami ziemnymi w sposób trwały i stabilny. Pod warstwami humusu skarpy przewidzieć matę przeciwerozyjną. Na odpowiednio 
przygotowanym podkładzie układać płyty betonowe "na mijankę" wg rysunku rzutu, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody 
opadowej. 
 
 

2.8. Obrzeża betonowe 6x20x100cm i 8x30x100cm 

Należy stosować obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, beton do wykonania ław, cement wg PN-B-
19701, piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 
1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby 
i uszkodzenia 

Ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) 
niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe powierzchnie:   
 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 
W przypadku zastosowania obrzeży pochodzących z rozbiórki o zakwalifikowaniu ich do ponownego wbudowania zadecyduje Inspektor 



 

 

 

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie oględzin elementów wybranych przez Wykonawcę do tego celu i porównania ich własności do 
wymagań podanych w p. 2.3 niniejszej SST. W takim przypadku dla tej partii materiału odstępuje się od obowiązku przedstawienia przez 
Wykonawcę dokumentów wymaganych dla wyrobów nowych pochodzących od producenta. 

Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-88/B-06250, klasy B-25 i B-30. 

Materiały na ławę i do zaprawy 

 Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom dla ław betonowych określonych w SST „Krawężniki betonowe”.  

Dodatki 

Do produkcji obrzeży betonowych można stosować dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i 
działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić obrzeżom trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki  nieorganiczne. 
 
2.9. Obrzeża drewniane 
 

Ob._3_ Obrzeże drewniane – listwa modrzewiowa 14x3,5 cm  kotwiona punktowo na liniowym fundamencie C20/25 (lub 

obrzeżu 6x20x100). Deska frezowana na brzegach promieniem 3mm  – strefa placu zabaw 

 Ob._4_bale rubinowe (połówki), kotwione punktowo kotwami drewnianymi na fundamencie punktowym  i osadzane na ławie 

betonowej C20/C25- strefa placu zabaw.  

W obrzeże Ob_4  wchodzą także pieńki drewniane h 100-120 cm - +30/35cm ponad poziom nawierzchni, robiniowe śr. 30-

35cm, frezowane na brzegach, impregnowane powierzchniowo i montowane na fundamencie C20/C25.  

 

2.10.Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Wymagania dla materiałów 

 

Uziarnienie kruszywa 



 

 

 

 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-78/B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 
podanymi na rysunku. 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane Żużel 
 

Badania 
 Właściwości Podbudowa według 

  
zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

2÷10 2÷12 2÷10 2÷12 2÷10 2÷12 PN-78/B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna,                 % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-78/B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-77/B-06714-16 

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

niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I 

lub II wg PN-B-04481, % 

30÷70 30÷70 30÷70 30÷70  
- 

 
- 

BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles       PN-B-06714-42 



 

 

 

a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

 
35 

 
30 

 
45 

 
40 

 
35 

 
30 

 
50 

 
35 

 
40 

 
30 

 
50 

 
35 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-77/B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-78/B-06714-19 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 

niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

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

więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714-28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie mniejszy 

niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 
PN-S-06102 

Materiały do ulepszania właściwości kruszyw: 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
cement portlandzki wg PN-B-19701, 
wapno wg PN-B-30020, 
popioły lotne wg PN-S-96035, 
żużel granulowany wg PN-B-23006. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu 
przez Inżyniera Kontraktu. Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport betonowych płyt chodnikowych 

Uformowane w czasie produkcji płyty betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 
wytrzymałości projektowanej, płyty przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Płyty betonowe należy przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 

4.3. Transport obrzeży trawnikowych 

Obrzeża trawnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 



 

 

 

5.2. Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z 
wymaganiami podanymi w OST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z płyt można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP >35 [6] w 
uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona woda, zagęszczona i 
wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być 
zgodne z przekrojami.  

5.5. Układanie chodnika z betonowych płyt chodnikowych  

Ze względu na fakt, że projektowana posadzka w przewadze planowana jest do odtworzenia planuje się odtworzenie jej pierwotnego 
układu tj. płyty układane na mijankę . Płyty układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Płyty należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego 
chodnika z płyt betonowych, stosuje się wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni płyt betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
oddany do użytkowania niezwłocznie po jego wykonaniu. 
 
Prace w rejonie układu korzeniowego drzewa istniejącego prowadzić ręcznie, w przypadku wyniesienia – zmienić niwelację chodnika, 
przerwać obrzeżowanie i zastosować rozwiązania alternatywne.  

5.6 Nawierzchnia mineralna 

Zakłada się wykonanie nawierzchni z obrzeżami 6x20x100. Na terenie wykonane będą nawierzchnie z budową na nowo fragmentów oraz 
polegające na wymianie warstw nawierzchni istniejących na mineralną w pełni przepuszczalną. 
 
Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni oraz zapewnić z jej powierzchni dobre odprowadzenie wody, nawierzchnia nie może zostać 
odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego przy jej wykonaniu warstw nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym 
zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego. 
Materiały do wykonani nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi i 
charakteryzują się wysoką jakością. 
- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 
- Pochylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 
10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy. 
- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 
- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. 
- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć 
wodę. 
- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 
- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 
- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. 
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) 
- należy założyć konieczność uzupełnień i wyrównania nawierzchni po jej osiadaniu 
- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. 



 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płyt betonowych, kostek ekologicznych, obrzeży 
betonowych, obrzeży trawnikowych posiada aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta: 
− szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
− szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacja projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika z płyt betonowych 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych płyt chodnikowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacja projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST: 

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

6.3.5. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika z płyt betonowych 

6.3.6. Sprawdzenie równości chodnika z płyt betonowych 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach 
wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.3.7. Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika z płyt betonowych 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie 
rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.3.8. Sprawdzenie przekroju poprzecznego chodnika z płyt betonowych 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  ± 0,3%. 

6.3.9. Sprawdzenie ustawienia obrzeża trawnikowego 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacja projektową, 
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST – „Wykonanie Robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji 
wykonania Robót. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami, 
nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
Dopuszczalne odchylenia: 

− Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 100 m 
− długości obrzeża. 



 

 

 

− Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży 
− Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ± 2 
− cm na każde 100 m długości obrzeża. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych chodnikowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowych płyt oraz nawierzchni mineralnej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
- wykonanie ławy betonowej 
− ułożenie płyt betonowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- wykonanie nawierzchni mineralnej, 
- ustawienie obrzeży betonowych szer. 6cm 
- ustawienie obrzeży trawnikowych z tworzywa sztucznego, 

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ażurowej ekologicznej 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4 

CPV 45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem placu zabaw w ramach 
zadania Przebudowa i Remont skweru przy ul. Kępnej w Warszawie  
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót : 

 dostawę i montaż urządzeń zgodnie z projektem. 
 

1.4.Określenia podstawowe 

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

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY  

Ustalenia ogólne: 

 Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną 
dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny winny posiadać cechy 
techniczne i jakościowe zgodne z Obowiązującymi Normami  

 Wszystkie wyroby muszą odpowiadać wymogom dla uzyskania certyfikatu znaku bezpieczeństwa wydanego. Winny być 
wykonane z materiałów najwyższej, jakości. Elementy metalowe powinny być ocynkowane metodą ogniową lub wykonane ze 
stali nierdzewnej. Wszystkie śruby łączące elementy winny być również ze stali nierdzewnej. Ponadto musi je cechować wysoka 
odporność na wpływ warunków atmosferycznych  

 Urządzenia wg. Dokumentacji projektowej. Dostosowanie urządzeń do norm – po stronie producenta urządzeń, tak samo jak 
wytrzymałość konstrukcyjna (dobór profili i innych parametrów)  

 Urządzenia zabawowe drewno robiniowe – wg. dokumentacji projektowej.  

 Drewno robiniowe musi być pozbawione części miękkiej, sezonowane, okorowane, wyszlifowane. Wszystkie krawędzie muszą 
być zaokrąglone do promienia 3mm. Zabezpieczenie drewna – transparentne lazury przeznaczone do użytku w terenach 
publicznych i na place zabaw.  

 Części stalowe – nierdzewne lub ocynkowane ogniowo.  

 Wymiary urządzeń muszą zapewnić brak kolizji stref bezpieczeństwa w terenie. Przed montażem należy wszystkie wymiary 
zweryfikować w terenie i w razie konieczności dostosować wymiary urządzeń, tak by strefy bezpieczeństwa odpowiadały 
normom.  

 Podesty i stopnie z obrobionej tarcicy robinii, powierzchnia antypoślizgowa chropowata, zaokrąglone kanty, lazurowane.  
 Uchwyty wg. norm.  

 Akcesoria montażowe odpowiednie do danych urządzeń – wg. Instrukcji producenta. Urządzenia będą musiały być docelowo 
zabetonowane – typ fundamentu wg. Instrukcji producenta, przy wytycznych dokumentacji projektowej. Mocowanie/sposób 
osadzenia urządzeń nie może spowodować ich osiadania ani wysunięcia z gruntu jak i przemieszczenia. Montaż musi być 
bezpieczny dla użytkowników urządzeń.  

 Urządzenia muszą posiadać odpowiednie opakowania zabezpieczające – ochronę na czas składowania – do momentu montażu.  

 Wszystkie urządzenia – nie tylko zabawowe musza mieć zaokrąglone kanty/krawędzie – promień 3mm. Wszystkie muszą być 
zabezpieczone lazurą (jak urządzenia zabawowe) oraz gładkie. 
 

 Szczegółowe zestawienie materiałów i elementów:  

 



 

 

 

Plac zabaw – szczegółowe zestawienie w PW i zestawieniu kart katalogowych  
 

ELEMENTY PLAC ZABAW 

OZNACZENIE NAZWA URZĄDZENIA 
ILOŚĆ 
SZTUK 

OPIS  

U1 huśtawka potrójna 1 

Parametry: 
siedzisko koszykowe, siedzisko zwykłe, gniazdo, konstrukcja drewno  

589 cm długość189 cm wysokość235 cm 
Wysokość swobodnego upadku135 cm 

Strefa bezpieczeństwa527x750 cm 
Wiek1+  Materiały wykonania Drewno (impregnacja lazura bezbarwna) 

Modrzew, Stal malowana proszkowo, Łańcuch nierdzewny,  
Przedział wiekowy1-12 

siedzisko koszykowe, siedzisko zwykłe, gniazdo. Liny i wyplot kosza – 
czarny 

 

 

 
 

U2 

urządzenie dla młodszych 
- wspinaczka z tunelem i 

żaglem  "Kombinacja 
świat chochlików" 

1 

1 słup; wys. = 2,0 m 
1 dziurawa kładka z linką uchwytem; dł. = 2,0 m 

2 mostki częściowo ze ściankami bocznymi (dół) dł. = 2,0 m; szer. = 0,8 
m; wys. podestu = 0,8 m 1 wieża 3-kątna częściowo ze ściankami 

bocznymi 
(góra i dół) 1,2/1,2/1,2 m; wys. podestu = 1,2 m 

1 schodki w pniu z jednostronną poręczą wys. = 0,8 m 
1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0,5 m; wys.= 1,2 m 
1 rampa pochyła z uchwytami szer. = 0,8 m; wys. = 0,8 m 

1 sieć pochyła; 0,5 x 1,0 m; MW 25/25 cm 
2 sieć 3-kątna; 2,0/2,0/1,5 m; MW 30/30 cm 

2 linki uchwyty; dł. = 2,0 m Kolor lin – czarny Strefa  bezpieczna 
8,7x9,5m 

Do konstrukcji dołączony żagiel 
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OZNACZENIE NAZWA URZĄDZENIA 
ILOŚĆ 
SZTUK 

OPIS  

 

U3 
wieża ze ślizgiem i 
zabawą piaskową 

1 

1 wieża 6-kątna z daszkiem stożkowym Ø ok. 2,0 m; wys. podestu = 1,5 
m 3 ścianki boczne; dł.= 1,0 m; wys. = 0,8 i 1,2 m 

2 wbudowane ławki dł. = 1,0 m; szer. = 0,25 m; wys. = 0,3 m 
1 sieć pochyła; 0,6 x 2,1 m; MW 30/30 cm 1 rura do zjeżdżania (stal 

szlachetna) wys. = 2,0 m; 
1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0,5 m; wys. = 1,5 m 

ścianki boczne po obu stronach zjeżdżalni 
1 wieża 3-kątna; 1,0/1,0/1,0 m; wys.podestu = 1,0 m 

1 drabinka pionowa; szer. = 1,0 m; wys. = 0,5 m 
1 rampa pochyła z linką uchwytem 

szer. = 0,7 m; wys. = 1,0 m 
1 wieża 4-kątna; 1,0 x 1,0 m; wys.podestu = 0,7 m 

1 drabinka pionowa; szer. = 1,0 m; wys. = 0,7 m 
1 winda wiaderkowa nieruchoma 

1 rura do piasku (stal szlachetna); Ø ok. 0,14 m; dł. = 0,5 m 
1 zsypywarka, prosta; Ø ok. 0,2 m; dł. = 0,5 m 

kolor: jasna robinia liny i czarne Strefa bezpieczna 7,4x9,5m 

 

U4 linarium 1 

2 belki do balansowania; dł. = 1,5 m 
1 balansujący mostek; dł. = 2,2 m 
1 linowa wspinaczka; dł. = 3,0 m 

1 lina do balansowania z linką uchwytem; dł = 2,2 m 
1 słup do wspinania z rozgałęzieniem; wys. = 3,0 m 

1 belka do balansowania; dł = 1,7 m 
1 belka do balansowania; dł. = 1,5 m 

1 girlanda; dł. = 1,5 m 
1 belka do balansowania; dł. = 1,8 m 1 linka uchwyt; dł. = 1,4 m 

1 wiszące pachołki; dł. = 1,7 m 
2 liny do balansowania z linkami uchwyt; dł. = 1,8 m 

1 lina do balansowania z linką uchwytem; dł. = 2,8 m 1 sieć pochyła; 
1,25 x 1,4 m 1 lina do balansowania z linką uchwytem; dł. = 1,5 m 

Kolor lin czarne  320 cm szerokości długość 500 cm wysokość 320 cm 
Strefa bezpieczeństwa   12,6x5x2cm   

Wiek 3-12 wys. upadku 1,9m 
Materiały wykonania drewno robinia  punktowe 4 miejsca  

Konstrukcja bez elementów rzeźbiarskich 
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U5 huśtawka "wąż" 1 

Huśtawka sznurowa  długość ok. 5,00 m szerokość ok. 3,50 m 

wysokość ok. 3,10 m  1 lina do siedzenia z włókna PP, dł. 2,2 m,  

wys. 0,5m 4 przeguby krzyżowe 
Konstrukcja robinia. Zastosować możliwie proste belki konstrukcyjne, 

liny czarne – sznur - naturalny 
Strefa bezpieczeństwa   800x3.2 cm   

Wiek 6-12 wys. upadku 1,6m 
Materiały wykonania drewno robinia, prosta konstrukcja 

fundamentowanie punktowe 4 miejsca  
 

 

U6 bujak drewniany 1 

36 cm szerokości długość 85 cm wysokość 82 cm  
wysokość swobodnego upadku 60 cm 

Strefa bezpieczeństwa   316x256 cm  Dopuszczalna naw. (CFH<60cm) 
Wiek 2+ 

Materiały wykonania drewno Akacja, Stal galwanizowana (ocynkowana 
ogniowo), Stal malowana proszkowo 
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OZNACZENIE NAZWA URZĄDZENIA 
ILOŚĆ 
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U7 szałas wiklinowy 2 

Wymiary: 2m śr. Ok. 180cm h - wejście i 2 okienka  
szałas z wikliny parzonej, impregnowanej na konstrukcji z prętów 

stalowych 8-10 pionów mocowanych do podstawy drewnianej (np. spaw 
kątowników), na tarasie drewnianym śr. 180cm, deska ryflowana  modrzew 

32mm, fundamentowana punktowo, legary 10x5cm iglaste,  
Deski frezowane na krawędziach promieniem 3mm.  

Wszystkie wyploty wikliny zakończone w wewnętrznie, konstrukcja nie 
może mieć ostrych zakończeń, wystających elementów końców pędów.  

(szałasy mogą mieć różnice w kształtach wg. proj. wykonawcy) 

 

U8 
wyciągarka z 
wiaderkiem  i 

stoliczkiem błotnym 
1 

Winda wiaderkowa, obrotowa 
obudowa ze stali szlachetnej, wiaderko z twardej gumy z ocynkowanym 

łańcuchem ocynkowany mechanizm obrotowy 
konstrukcja robiniowa.  

Stolik błotny  śr.=70cm; wys.=30cm 1 sitko śr. ok. 40cm 
wys. (nad stolikiem): ok. 30cm dno z blachy z dziurkami stal szlachetna 

1 słup śr. ok. 15cm; wys.=1,2m 1 nasadka na słup obrotowa, z hamulcem 
Fundamentowanie wg. karty kat. 

Strefy bezpiecznej - brak 
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U9 stoliczek 1 
Wymiary  śr. 70cm  wys. 40cm  

fundamentowany punktowo, frez brzegów promieniem 3mm 
Strefy bezpiecznej – brak  

 

 

U10 
żagle 

przeciwsłoneczne 
robinia/modrzew 

2 

Konstrukcja pale robiniowe fundamentowane punktowo, rozpiętość ok. 
5x5m i ok. 2,5-  3 trójkątne - szczegółowe możliwości rozpięcia do 

weryfikacji na etapie wykonawczym. Pionowe elementy konstrukcyjne,  
fundamentowane w gruncie, cieniownik - kolorystyka do dalszych ustaleń .  

U11 
pień śr. 50cm 

(stoliczek) 
1 

robiniowy pień  / pień w strefie szałasu, okorowany, impregnowany z 
frezowaniem brzegów - fundamentowany punktowo (wys +40 - całkowita 

wysokość ok. 100cm) 

 

U12 
lada/deska 
robiniowa z 
otworami 

2,5mb 
deska robiniowa 40mm, frezowana, impregnowana, z otworami 

35x120mm do przesypywania 

 
Dodatkowe elementy naturalne na plac zabaw 

E1 głaz 3 
głaz szary - z 2 pow. dość płaską wg. wyboru konkretnych okazów okło 

40x60x50, bez ostrych krawędzi, z wypłaszczeniem w strefie górnej. 
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E2 
pień drewna  robinia 

okorowana, 
frezowane brzegi 

2 
naturalna forma z odgałęzieniem śr. Ok. 30-35cm odcinki wg. projektu i 

wyboru szczegółowych okazów. Dł każdego około 2-2,5m -1 szt 

 

 
 

E3 
falujący płotek 

wiklinowy 
12mb 

wyplot falujący, wiklina parzona, impregnowana - wys od 0,8d o 0,3m na 
konstrukcji z prętów stalowych osadzanych punktowo. 

 

,  
 

 
 

 Fundamentowanie - poniżej poziomu gruntu w betonie C20/25 (wg. zaleceń producenta). Urządzenia większe 

oraz huśtawki – fundamentować poniżej strefy przemarzania dla danego regionu. Wykonawca musi upewnić się 

że pod fundamentami nie zalega grunt wysadzinowy. W przypadku stwierdzenia gruntu wysadzinowego, należy 

wymienić go na grunt kat. G1. Fundamenty nie mogą stać na gruntach nienośnych lub słabonośnych (organiczne, 

gliny e.t.c.). W takim przypadku należy przeprowadzić wymianę gruntu na G1, zagęścić, tak by zapewnić stabilność 

konstrukcji.  



 

 

 

 

(fundamentowanie elementów urządzeń zabawowych robiniowych ) 

 Wszelkie roboty betoniarskie - wykonywane w ramach całej inwestycji - muszą być prowadzone w warunkach 

atmosferycznych zapewniających poprawne ich wykonanie z punktu widzenia trwałości, estetyki urządzeń i 

nawierzchni oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa przyszłych użytkowników obiektu.  

 Elementy drewniane zabezpieczone - lazurą transparentną, w celu utrzymania naturalnego koloru drewna 

dwukrotnie  

 Wszystkie elementy zabawowe musza być zgodne z obowiązującymi normami, urządzenia niestandardowe 

certyfikowane na miejscu. 

 Wszystkie części drewna urządzeń zabawowych (drewniane kanty, deski itd.) muszą być zaokrąglone. Wykluczone 

są ostre narożniki i kanty. Powierzchnie muszą być gładkie i w każdym wypadku bezodpryskowe. W przypadku 

istniejących rys w drewnie, kanty są okrawane. Wilgotność drewna do obróbki wynosi poniżej 20%. 

 Elementy konstrukcyjne łączone śrubami zamkowymi ocynkowanymi z łbem grzybkowym podsadzanym o 

średnicy ø 12 mm i długości od 120÷- 400 mm , których nakrętki z zaokrągloną główką wpuszczać w otwory o 

średnicy ø 30 mm na głębokość 30 mm . Do montażu deskowania oraz elementów wykończeniowych używać 

galwanizowanych wkrętów ciesielskich samo-wiercących do drewna o średnicy ø 6 mm i dł. 40÷180 mm lub 

średnicy ø 8 mm i dł. 60÷180 w przypadku elementów narażonych na działanie większych sił, które mogą 

spowodować ścinanie wkrętów. 

 Dopuszcza się wykonanie deskowań bocznych i balustrad – deską modrzewiową 32mm, frezowaną. Pionowe 

elementy konstrukcyjne fundamentowane punktowo do gruntu  

 powierzchnia z usuniętą korą i usuniętym bielmem drewna, ze wszystkich stron wygładzona, wierzchołek 

zaokrąglony i zapieczętowany woskiem pszczelim 



 

 

 

 wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrożenia powinny być zabezpieczone 

 średnica słupów z reguły pomiędzy 14 a 18 cm 

 średnica belek poprzecznych – ok. 18 cm 

 boczne deski grube ok. 22mm, powierzchnia heblowana, kanty naturalnie oszlifowane w formie wzrostu 

 wykonanie konstrukcyjnych połączeń: połączenia kształtowe i dociskowe przez śruby zamkowe, ocynkowane M 

12/M 16 w zależności od wymagań konstrukcyjnych 

 Wszystkie elementy mocujące muszą być ocynkowane. Połączenia śrubowe dla gwintów znajdują się powinny w 

otworach nieprzelotowych, które są zamknięte przy pomocy kapturów nakrywających 

 Wszystkie liny ze sztucznego tworzywa ze stalowym wkładem. To samo dotyczy siatek. Grubość liny, jeżeli inaczej 

nie podano, wynosi 16,18 lub 24 mm. 

 

Pole piaskowe wg. STT_3_NAWIERZCHNIE 

Przedmiary zgodnie z opracowaniem przedmiarowym i projektem budowalnym. 

Po roku konieczność uzupełnienia nawierzchni piaskowej o ok. 25%. 

Przekroje wg. projektu budowalnego. Piasek zgodny z normami bezpieczeństwa upadku frakcja płukany, czysty bez części gliniastych. Nie 
dopuszczalne części ilasto – gliniaste brudzące.  

Warstwa piasku musi mieć, co najmniej 40 -50 cm głębokości. Winna być stale uzupełniana dla utrzymania wartości zabezpieczających 
przed upadkiem.  

Pod polami piaskowymi należy stworzyć doły chłonne – w celu pełnego odprowadzania wód z terenu. 

 

3.SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sposób montażu podany przez producenta pozwoli 
określić szczegóły niezbędnych sprzętów do wykonania zadania.  

4.TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Należy zadbać, aby materiały i urządzenia nie 
zostały uszkodzone ani nie została obniżona ich wartość estetyczna i wizualna podczas przewożenia.  

5.WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenia będą montowane na stałe w podłożu, tzn. 
powinny posiadać stopy betonowe, których wykonanie ustala producent. Montażu urządzeń dokonuje producent lub firmy posiadające 
przeszkolenie i uprawnienia w tym zakresie. Zachowywać wytyczne i wskazania dotyczące stref bezpiecznych między urządzeniami.  
 

6.KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Kontrola w czasie montażu urządzeń zabawowych i 
komunalnych polega na sprawdzeniu zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową, pod względem 
rozmieszczenia, ilości, jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, zgodności kolorystycznej, 
impregnacji, stabilności posadowienia). 
 

7.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest:  

 1 szt (sztuka) dostarczonych i zamontowanych urządzeń 

 m3 piasku  



 

 

 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pkt 8. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5 
CPV 45112710-5  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogrodniczych dla „Przebudowy i remontu Skweru przy ul. Kępnej w Warszawie”  
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie w procedurze przetargowej i w czasie realizacji robót związanych z sadzeniem roślin i zakładaniem 
trawników. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z wykonaniem nasadzeń roślin oraz zakładaniem trawników: 

 zakup i dostawa drzew, krzewów, roślin okrywowych, bylin, roślin cebulowych, wodnych oraz mieszanki traw, 

 sadzenie roślin na terenie płaskim, 

 sadzenie roślin na skarpach, 

 wykonanie trawnika siewem, 

 zakup, dowóz i ręczne rozrzucenie kory drzewnej, 

 załadunek i wywóz ziemi z wykopanych dołów pod nasadzenia roślinne 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiału roślinnego  

 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.  

 Wykonawca jest zobowiązany poinformować Projektanta, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości 
wymaganej w specyfikacji szczegółowej.  

 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.  

 Zakupione rośliny muszą posiadać parametry określone szczegółowo w zestawieniu projektowanej szaty 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne 

korzenie drobne 

 Materiał roślinny pozyskiwany będzie ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinnego. 

 Rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023, PN-R-67022, właściwie oznaczone na etykiecie z nazwą 
łacińską, formą wyborem, wysokością pnia i numerem normy,  

 Rośliny powinny być dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej.  

 System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, nieuszkodzona i mieć wygląd 
charakterystyczny dla gatunku.  

 Mieszanki traw. Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie 
powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02, 

 Byliny i trawy - rośliny powinny być zgodne z obowiązującą normą, właściwie oznaczone na etykiecie z 
nazwą łacińską, numerem normy, dojrzałe technicznie, tj. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii zdrowe i 
niezwiędnięte; pokrój roślin, barwa kwiatów i liście powinny być charakterystyczne dla gatunku; bryła korzeniowa powinna być 
dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 

 
Wady niedopuszczalne dla drzew i krzewów: 

 Silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 Odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 Ślady żerowania szkodników, 

 Oznaki chorobowe, 

 Zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 Martwice i pęknięcia kory, 

 Uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 



 

 

 

 Złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 Niezabliźnione lub chorobowo zmienione miejsca na pniu po cięciach formujących 
Wady niedopuszczalne dla bylin i traw: 

 Silne uszkodzenia mechaniczne roślin – pąków kwiatowych, łodyg, liści, korzeni, cebul, 

 Zwiędnięcie liści i kwiatów 

 Ślady żerowania szkodników, 

 Oznaki chorobowe. 
2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 
1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien przekraczać 2 miesięcy 

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

2.3. Nawozy 

Nawozy mineralne powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym składem chemicznym ( zawartość azotu, fosforu, 
potasu, N.P.K ) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa uzależniona jest od zasobności zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostać 
zatwierdzone przez Inżyniera i Inspektora nadzoru. Nawozów nie należy aplikować na mokre lub wilgotne rośliny, ponieważ może to 
skutkować ich poparzeniem. Nawozić należy rośliny suche, podlać można je dopiero później. 

2.4. Kora drzewna  

Do ściółkowania powierzchni należy zastosować korę sosnową mieloną kompostowaną min. 9 miesięcy o frakcji 20-40 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

3.2. Sprzęt do wykonania nasadzeń roślin oraz wykonania trawników. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac ogrodniczych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 drobny sprzęt ręczny, np. młotki, taczki, łopaty, grabie, siekierki, drabiny, taczki,  

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz wężem do podlewania roślin, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0pkt.4. 

4.2. Transport materiałów koniecznych do wykonania nasadzeń roślin oraz zakładania trawników   

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w 
odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport nie może uszkodzić materiału roślinnego, rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechan icznymi i 
przesuszeniem. 
Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania ruchu drogowego o ciężarze nie 
powodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego zagęszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton 
mogą poruszać się jedynie w obrębie jezdni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. 
5.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 

 w czasie procesu wymiany warstw glebowych oraz przygotowania dołów – każdorazwo na danych powierzchniach należy 
przeprowadzić próbę wodną i doprowadzić warstwy glebowe do przepuszczalności w przypadku stwierdzenia zastoisk (np. 
dodatkowe przekopanie do gł. zapewniający pełny przepływ wody i dodanie piasku) 

 Powierzchnię gruntu przy każdym posadzonym drzewie należy uformować w kształcie misy o spadków stronę pnia drzewa, tak, 
aby gromadziła ona wodę opadową w obrębie systemu korzeniowego.  

 Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 



 

 

 

 Doły pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej oraz powinny być przygotowane tak, 
aby korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać, w tym celu dół powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą 
luźnej ziemi, o grubości co najmniej 10 cm, oraz  zaprawiony w pełnej objętości ziemią urodzajną, 

 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

 Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 Misę wysypać korą mieloną na grubość 5 cm,  

 Sadzić należy na taka sama głębokość, na jaka rosły poprzednio w szkółce 
 Posadzone drzewa należy stabilizować 3 palikami na jedno drzewo, które należy w górnej części połączyć sztywno drewnianymi 

poprzeczkami, a drzewo umocować do palików przy pomocy elastycznych taśm do wiązania drzew 

 Obfite podlanie drzewa - min. 50 l wody pod każde drzewo; Ilość wody należy dostosować do wielkości drzewa i jego bryły 
korzeniowej. Przy drzewach starszych sadzonki należy zalewać wodą przez 24 godziny, aby zostały usunięte wszystkie kieszenie 
powietrzne wokół bryły ziemnej w strefie korzeni 

 Drzewa liściaste i iglaste produkowane są w kontenerach lub balotach, najkorzystniejszy termin sadzenia to wczesna wiosna lub  
jesień- do końca października, 

5.3. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Projekt przewiduje założenie trawnika odpornego na suszę i deptanie typu Sundy -z siewu na terenach płaskich i na niewielkich 
skarpach. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 Obszar przeznaczony pod wysiew trawników należy odpowiednio uprawić.  

 Usunąć istniejące poprzerastaną darń przez bronowanie na głębokość 20-30cm w zależności od strefy parku. Zachować 
szczególną ostrożność w strefach korzeniowych drzew tu prace prowadzić ręcznie 

 Usunąć pozostałości organiczne (kłącza gatunków ekspansywnych, przerośniętą darń), usunąć wszystkie kamienie większe niż 
50 mm, dodatkowe materiały, w tym kamienie i grudy ziemi większe niż 50 mm, odpady komunalne. Materiał wywieźć. 

 Odpady pozyskane w wyniku oczyszczenia terenu po bronowaniu należy zagospodarować zgodnie z aktualną ustawą o 
odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi. W przypadku wywozu na składowisko niezbędne jest przedłożenie dokumentu z 
wywozu 

 Do uprawy gleby należy używać gleby urodzajnej o pH 6-7 i składzie w sposób trwale poprawiającym warunki siedliskowe w 
ilości 50 l/m2. Na całości części parku założyć dowiezienie 15cm ziemi urodzajnej pod trawniki i rośliny okrywowe w celu 
poprawienia jej struktury. Należy wykonać badania struktury gleby i w przypadku stwierdzenia jej zbyt małej lub dużej 
zwięzłości lub nieodpowiedniej żyzności – doprowadzić do właściwych parametrów 

 Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i starannie wyrównana, kompost należy rozłożyć równą warstwą 
grubości 2cm 

 zglebogryzować lub przekopać ręcznie przekopując łopatą do głębokości 20cm. Wyrównać teren z nadaniem jednorodnych 
spadków. Do wysiewu przystąpić, gdy gleba osiądzie. 

 przed przystąpieniem do siania nasion należy dokonać nawożenia nawozami N,P,K, w dawce ustalonej po badaniu gleby, 
nawozy należy wysiać, a następnie przemieszać z glebą przy wykorzystaniu glebogryzarek, lub w strefie drzew - ręcznie 

 Wysiane nasiona przegrabić i zwałować lekkim wałem. Górną warstwę gleby utrzymywać w stanie wilgotnym do czasu pełnego 
ukorzenienia się traw. 

 Obsiew mieszanką traw szczególnie odpornych na trudne warunki miejskie, suszę i słońce i deptanie (typ mieszanki Sandy):  

o  życica trwała 20% 

o kostrzewa trzcinowa 65% 

o wiechlina łąkowa 15% 

o Obsiew 20-25 gr/m2 (w przypadku skarp 25 gr/m2). 

 
Obsiew 20-25gr/m2 (w przypadku skarp 25gr/m2) 
 

 Nasiona traw powinny pochodzić z gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawników parkowych. Gotowa mieszanka powinna 
mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. W 
sprawie wątpliwości, co do jakości przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion będzie ona podlegała odpowiednim badaniom 
laboratoryjnym 

 Siew wykonywać w odpowiednich rama czasowych: najlepszy jest okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, jeśli siew 
będzie musiał odbyć się w sezonie letnim, należy założyć stałe podlewanie do osiągnięcia wysokość kwalifikującą do 
pierwszego koszenia. Jeśli wtedy w dalszym ciągu utrzymują się niekorzystne warunki wilgotnościowe, trawnik należy 
podlewać, co 2- 3 dni. 

 Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, a następnie rozłożenie 1-2 cm warstwy 



 

 

 

włóknem ziemi torfowej/ kompostowej dla zabezpieczenia wilgoci. 
 

Na etapie przygotowania podłoża pod trawniki, jeżeli wykonawca uzna, że zabiegi agrotechniczne będą niewystarczające do 
usunięcia i zahamowanie wzrostu gatunków ekspansywnych występujących na terenie w formie miejscami monokultury 
(Podagrycznik, pokrzywa) dopuszcza się użycie herbicydów w procesie przygotowania podłoża. Należy jednak zachować umiar i 
wprowadzić środki chemiczne jedynie, gdy nie ma możliwości zastąpienia ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca 
powinien podjąć wszelkie środki ostrożności zalecane przez producenta danej substancji oraz usunąć niepotrzebne opakowania 
niezwłocznie po ich opróżnieniu, a następnie zutylizować je w sposób niezagrażający środowisku.  
W przypadku stosowania pestycydów i herbicydów wykonawca powinien zatrudnić osobę przeszkoloną w zakresie użycia takich 
preparatów. 

5.4. Wymagania dotyczące sadzenia bylinj i traw : 

 Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową 

 Powierzchnię wysypać korą mieloną na grubość 3 cm 

 Ilość roślin, rozstawa ich sadzenia jest wskazana w dokumentacji projektowej, 
 Po posadzeniu roślin należy ziemię wyrównać a rośliny podlać na głębokość sadzenia 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 pkt 6. 

6.2. Kontrola robót w zakresie sadzenia roślin 

 Wskazana kontrola w czasie wykonywania prac polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołów pod rośliny, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości 
sadzonych roślin, wielkości doniczek w przypadku krzewów, roślin okrywowych, bylin. 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-
67022  i PN-R-67023, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 odpowiedniej głębokości sadzenia, 

 wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wykonania palikowania przy drzewach z elastycznym wiązaniem, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin, 
 zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości  roślin z dokumentacją projektową, 
 wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

 przy odbiorze bylin, roślin cebulowych jesienią należy sprawdzić zabezpieczenie ich na okres zimy, 

 jakości posadzonego materiału. 

6.3. Kontrola robót w zakresie wykonania trawników 

W czasie wykonywania trawników kontrola polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 



 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. 
Podstawą wykonania obmiarów, określającą zakres wykonywanych prac w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiaru: 
 załadunek i wywóz ziemi – m3 
 dostawa ziemi urodzajnej - m3 
 głębokość i szerokość wykopów – m 
 nasadzenia drzew, krzewów, roślin okrywowych – szt. 
 wykonanie trawników, obsadzenie klombu bylinami – m2 
 rozrzucenie kory - m3 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt.  
Odbiorowi podlegają: 

 jakość materiału roślinnego, 
 ilość posadzonych roślin, 

 sposób sadzenia roślin. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 
przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Szczegółowy, wymagany sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, określi Zamawiający w Umowie. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-R-67022 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
2. PN-R-67023 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
3. BN-65-9125-02 
4. PN-R-67026:2002  Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-6 

– MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych dostarczeniem i montażem, elementów DFA i małej formy architektonicznej dla 

inwestycji „Przebudowa i remont skwer przy ul. Kępnej w Warszawie”  

 

1.2 Zakres stosowania SST 

 Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie w procedurze przetargowej i w czasie realizacji robót związanych realizacja 

zadania „Przebudowa i remont skwer przy ul. Kępnej w Warszawie” 

1.3 Zakres robót objętych SST 

W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z wykonaniem placu zabaw i montażem 

elementów zabawowych. Szczegółowa specyfikacja nawierzchni mineralnych wchodzących w zakres placu zabaw znajduje 

się w SST. 01 Nawierzchnie 

 

 Zakup, i montaż ławek 

 Zakup i montaż ławek – na zamówienie specjalne 

 Zakup i montaż koszy na śmieci 

 Zakup i montaż słupów i tablic informacyjnych 

 Zakup i montaż stojaków na rowery 

 Zakup i montaż tablicy informacyjnej 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja 

obejmuje całość robót związanych z dostarczeniem i montażem urządzeń zabawowych i do siłowni plenerowej. Wykonawca 

jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

  MATERIAŁY  

2.1  Ustalenia ogólne: 

 Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć 

pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny winny posiadać 

cechy techniczne i jakościowe zgodne z Obowiązującymi Normami  

 Wszystkie wyroby muszą mieć spójną wizualnie stylistykę oraz sposób wykończenia 



 

 

 

 Elementy katalogowe DFA  zamontować wg zaleceń oraz instrukcji producenta 

 Kolorystyka ujednolicona – drewno i elementy malowane kolor antracytowy RAL7016/ RAL 7021 pól mat  

 

 
 
Uwaga: W projekcie wskazano usytuowanie, układ oraz ilość elementów wyposażenia. Podane poniżej opisy oraz zdjęcia przykładowych 

rozwiązań mają na celu wskazanie charakteru, estetyki, kształtu, kolorystyki, materiału oraz formy proponowanych elementów 

wyposażenia. Zamieszczone zdjęcia przykładowe wyposażenia nie stanowią elementu niniejszego projektu koncepcyjnego i objęte są 

odrębnymi prawami autorskimi lub patentem. Autorzy niniejszego opracowania nie są właścicielami praw autorskich do podanych na 

zdjęciach wzorów. Autorzy wskazanych poniżej elementów wyposażenia zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 

dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzegają sobie prawa autorskie do w/w produktów. Na podstawie 

zawartych w dokumentacji zdjęć i opisów nie można wykonywać żadnych elementów projektu wyposażenia bez wiedzy i zgody ich 

autorów. Wykonawca zobowiązany jest wykonać elementy wyposażenia z użyciem właściwych produktów lub wykonać je w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie ochrony praw autorskich. Ewentualna zmiana wyposażenia wymaga uzgodnienia z 

Inwestorem i Projektantem. 

 

ELEMENTY DFA  

OZN.  szt. UWAGI 

Ł1 

ławka parkowa 
typ1. z 

podłokietnikami 
dł 1,8m 

4 

Ławka Warszawska z 
oparciem i podłokietnikami  
180cm /82cm, drewno buk, 

konstrukcja stalowa 
malowana proszkowo - 

antracyt 
montaż zgodny z kartą kat.  

 
 

Ł2 
ława drewniana 

dł. 3m 
3 

 Ławka Warszawska bez 
oparcia 

180cm /42cm, drewno buk, 
konstrukcja stalowa 

malowana proszkowo - 
antracyt 

montaż zgodny z kartą kat.  

 

 

Ko1 
kosz na śmieci  
drewno, stal - z 
daszkiem  60l 

9 

wysokość kosza:  100cm / 

 (modyfikacja 85cm) 

szerokość kosza: 42cm 
głębokość kosza: 

42cmpojemność wsadu: 60l, 
ocynkowany materiał kosza: 
stal ocynkowana i malowana  

komponenty kosza profil 
30x30x1,5, listwy drzewo 

iglaste kolor zgodny z  
kolorem ławki Ł1  

 



 

 

 

ELEMENTY DFA  

OZN.  szt. UWAGI 

kolorystyka elementów 
metalowych - antracyt, 
montaż zgodny z kartą 

kat. MODYFIKACJA - 
obniżenie daszka o 15cm 

 

Ko2 
kosz na śmieci  - z 

segregacją 
odpadów 

1 

wysokość kosza: 100cm 

szerokość kosza: 107cm 

głębokość kosza: 42cm 

pojemność wsadu: 80l, 

ocynkowany 

materiał kosza: stal 

ocynkowana 

i malowana 

komponenty kosza: blacha 

1mm 

listwy: drzewo iglaste(kolor 

zgodny z Ł1, Ko1), stal, 

napisy, kolor elementów 

metalowych - antracyt, 3 

komory, montaż zgodny z 

kartą kat. 

 

Str stojak rowerowy 3 

Wymiary: 60x80cm  kolor 

antracyt kolorystyka 

antracyt, montaż zgodny z 

kartą kat. ilość stanowisk: 2 

szerokość stojaka/wieszaka: 

60cm, wysokość stojaka: 

80cm profil: 50x50x2mm 

stopa: : 15x15cm 

materiał: stal ocynkowana i 

malowana, mocowanie: do 

przykręcenia lub 

wbetonowania 

 

T1 
tablica na 

regulamin plac 
zabaw 

1 

Wymiary: 180x60cm 

rama profil zamknięty 5x3cm 

malowany proszkowo - 

antracyt, wys. 180 profile 

zamknięte, pow. tablicy 

40x60cm (produkt na 

zamówienie) 

Kolorystyka typografii 

regulaminu – antracyt/czerń 

 

T2 
tablica 

informacyjna 
skweru - trójkątna 

1 wg. oddzielnego projektu 
wg. oddzielnego opracowania 

 rys.PW-A-D01 

L 
latarnia solarna  
20W wys. słupa 

4m 
14 

strumień świetlny 2000 

lumenów 

Ilość LED 48 sztuk 

moc LED 20 W 

panel solarny 16,2 W 

wysokość montażu lampy 4 

m 

 



 

 

 

ELEMENTY DFA  

OZN.  szt. UWAGI 

odległość montażu lamp 10-

12 m 

tryb oświetlenia 100% przez 

5 godzin + 25% do zmierzchu 

kąt świecenia 143,4˚ x 

144,4˚ 

energia akumulatora 115,44 

Wh 

czas ładowania akumulatora 

do 2 dni po pełnym 

naładowaniu 

akumulatora czas 

oświetlenia 7-10 dni 

klasa szczelności IP65 

materiał odlew aluminiowy 

temperatura ładowania 0˚C 

÷ 55˚C 

Słup 4m grubość ścianki  

3mm 

słup i oprawa - zgodne 

kolorystycznie - szare 

matowe. Dobór słupa na 

podstawie próbek 

materiałowych na etapie 

wykonawstwa. 

Fundamentowana punktowo  

 

 

Ogr 
Ogrodzenie placu 

zabaw 
105 

ogrodzenie systemowe wys. 

100cm, kolor antracyt, bez 

ostrych zakończeń. 2 furty 

wejściowej 100cm, z 

samozamykaczem i 

zamkiem. 1 furta 

dwuskrzydłowa. Jedno 

skrzydło blokowane 100 i 

80cm, 2 furty 100cm.  

 

 
 

 

 


