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                                                    Z - 01.01. 
    
                                WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH 
                                Kod CPV: 45111220-6 
 
  
                                                              SPIS TREŚCI 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem i wywozem odpadów stałych 
z terenu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji 
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z usunięciem i wywozem odpadów stałych zalegających na terenie budowy. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
2. Materiały 
Nie dotyczy. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do usuwania i wywozu odpadów stałych 
Do wykonania robót związanych z usunięciem i wywozem odpadów stałych z terenie budowy 
moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej lub inny zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
- spycharko - ładowarki, 
- równiarki, 
- samochody cięŜarowe, 
- koparki. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport odpadów stałych 
Odpady stałe naleŜy przewozić środkami transportu samochodowego. W celu uniknięcia ryzyka 
rozsypywania się odpadów, naleŜy zabezpieczyć je na czas transportu odpowiednią siatką 
ochronną. Konieczne jest równieŜ uŜywanie do przewoŜenia odpadów przyczep i pojemników o 
szczelnym dnie w celu zabezpieczenia przed wyciekami. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5. 
NaleŜy równieŜ zastosować się do odpowiednich obowiązujących przepisów dotyczących 
gospodarki odpadami ochrony środowiska. 
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5.2. Usuwanie odpadów stałych 
Roboty obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam odpadów stałych 
powstałych z rozbiórki chodników, wysepek przystankowych , zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST lub wskazanych przez InŜyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub / i rozbiórkowej, 
InŜynier/Kierownik projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego moŜe polecić Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji. 
Roboty związane z usuwaniem odpadów stałych moŜna wykonywać mechanicznie przy uŜyciu 
sprzętu wymienionego w pkt 3.2. lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
InŜyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W ramach robót związanych z usuwaniem odpadów stałych naleŜy dokonać: 
- zebrania odpadów stałych nagromadzonych na terenie budowy, 
- zebrania warstwy gruntu o grubości 20-30 cm poniŜej warstwy odpadów i inne, 
- załadunku odpadów na samochody cięŜarowe o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich 
odpowiednią siatką ochronną, 
- wywozu ładunku na wysypisko śmieci. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości oczyszczenia terenu 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót związanych z 
usuwaniem odpadów stałych. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usuwaniem odpadów stałych jest m² oczyszczonej 
powierzchni. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. Podstawa platności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-rozebranie chodników, wysepek przystankowych 
-rozebranie elementów konstrukcji betonowych, nie zbrojonych 
- wyznaczenie terenu wymagającego oczyszczenia z odpadów, 
- zebranie gruzu budowlanego złoŜonego w pryzmy, 
- załadunek na samochody i wywiezienie odpadów stałych, 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu. 
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10. Przepisy związane 
- nie występują 
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                                          Z - 01.02. 
                     KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW 
                     Kod CPV: 45112600-1 
 
 
                                                              SPIS TREŚCI 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów  zielonych i montaŜem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i ul. 
Spokojnej w Międzyzdrojach.”  

. 

 8 

 1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z karczowaniem drzew i krzewów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji 
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wycinaniem i wykarczowanie drzew, 
- karczowaniem krzewów. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
2. Materiały 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wycinania i karczowania 
Do wykonywania robót związanych z karczowaniem drzew i krzewów naleŜy stosować: 
- piły mechaniczne, 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania, 
- spycharki, 
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych 
z wyrębem drzew. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport pni i karpiny 
Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające 
wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w 
sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt5. 
 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 
Roboty związane z karczowaniem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
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Teren pod budowę ciągów pieszych w pasie robót ziemnych, w miejscach okopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i 
krzewów. 
Zgoda na prace związane z karczowaniem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez 
Zamawiającego. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez InŜyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do robót związanych z 
wykonaniem układu komunikacyjnego, teren naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i 
usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w ciągi piesze nie przekraczała 2 %. 
W miejscach ciągów pieszych teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się 
na głębokości do 60 cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii ew. skarp nasypu. 
Roślinność istniejąca na terenie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość 
jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z duŜą 
ostroŜnością, w sposób który nie powoduje trwałych uszkodzeń,a następnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie. 
 
5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST 
lub wskazaniami InŜyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego . 
JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na zrębki za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
NieuŜyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania po wykonaniu robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w obowiązujących normach dotyczących robót 
ziemnych. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest: 
- dla drzew – sztuka, 
- dla krzewów – m². 
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8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na zrębki, 
- zasypanie dołów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. Przepisy związane 
Nie występują. 
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                                                            Z - 01.03. 
                      CIĘCIA I ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 
                      Kod CPV: 45112600-1 
 
                                                              SPIS TREŚCI 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z cięciem odmładzającym i pielęgnacją drzew i krzewów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji 
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
- pielęgnacją istniejących drzew i krzewów poprzez przeprowadzenie róŜnego rodzaju cięć, m.in. 
odmładzającego, 
- zabezpieczaniem drzew i krzewów podczas wykonywania prac. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z- 00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
2. Materiały 
- środki do zabezpieczenia ran i innych powierzchni Ŝywych, 
- środki do zabezpieczania powierzchni martwych i impregnacji drewna. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do pielęgnacji 
Do wykonywania robót związanych z pielęgnacją drzew i krzewów naleŜy stosować: 
- piły mechaniczne, 
- sekatory, 
- podnośnik koszowy, 
- rusztowania. 
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu/ Inspektora 
nadzoru inwestorskiego . 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport odpadów roślinnych 
Odpady roślinne naleŜy przewozić transportem samochodowym. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne"  pkt 5. 
 
5.2. Pielęgnacja istniejących starszych drzew i krzewów 
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które 
powinno uwzględniać cechy poszczególnych roślin, a mianowicie: 
- sposób wzrostu, 
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- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, naleŜy unikać ich 
jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
W zaleŜności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa, przechodniów, mieszkańców lub 
pojazdów, w pobliŜu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z ew. pojazdami 
usuwa się gałęzie zwisające poniŜej 4,50 m nad powierzchnię dróg i poniŜej 2,20 m 
nad chodnikami; 
b) cięcia gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyŜowaniu dróg, 
c) cięcia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym 
systemem korzeniowym a koroną, co moŜe mieć miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego 
w trakcie prowadzenia robót. Usuwa się wtedy – w zaleŜności od stopnia zmniejszenia systemu 
korzeniowego – od 20 do 50% gałęzi; 
d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą Ŝywotność, powodują 
niepoŜądane zagęszczenie, zbyt duŜe rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania moŜna przeprowadzić 
na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawoŜeniem i 
podlewaniem; 
e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, 
poprzez usuwanie gałęzi poraŜonych przez chorobę lub martwych; 
f) cięcia Ŝywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po sadzeniu. Cięcie po sadzeniu 
powinno być moŜliwe krótkie i wykonywane na kaŜdym krzewie osobno, dopiero w następnych 
latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. 
Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni Ŝywopłotu. 
 
5.3. Zabezpieczenie drzew i krzewów podczas prowadzonych prac 
W czasie wykonywania prac w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków 
glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. W związku z tym naleŜy 
zabezpieczyć korony, pnie i korzenie istniejących drzew, nawet jeŜeli nie jest przewidziany w ich 
pobliŜu transport lub praca sprzętu technicznego. 
Aby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca się jeden ze sposobów zabezpieczenia, 
tj. odeskowanie pni. 
Przed odeskowaniem naleŜy owinąć pnie matami słomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie 
naleŜy wykonać uwzględniając kształt pnia. Deski powinny przylegać do pnia moŜliwie jak 
największą powierzchnią, a wysokość oszalowania powinna wynosić ponad 150 cm, 
najkorzystniej jest gdy sięga pierwszych gałęzi, czyli około 2 m. Pień powinien być okryty 
deskami do podstawy korony. Deski naleŜy przymocować przez mocne odrutowanie lub 
olinowanie, nie naleŜy uŜywać gwoździ. 
W celu ochrony korzeni naleŜy wykonać ogrodzenie nie niŜsze niŜ 2m, którego linię wyznacza 
rzut korony. W przypadku gatunków dobrze znoszących uszkodzenia korzeni dopuszcza się 
wycięcie do 30% korzeni, a w przypadku źle znoszących uszkodzenia korzeni – 20%.  
Roboty ziemne naleŜy wykonać ręcznie, na wiosnę, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. 
W słońcu korzenie nie powinny być dłuŜej niŜ 1 godzinę, na powietrzu w stanie stale wilgotnym 
nie dłuŜej niŜ 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem naleŜy uŜyć mokrego 
torfu, mat, tkanin jutowych lub czarnej folii. Powierzchnię cięć korzeni naleŜy zabezpieczyć tak 
jak gałęzie po cięciach sanitarnych. Przyciętym korzeniom naleŜy umoŜliwi ć regenerację poprzez 
wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Następnie wykop 
naleŜy wypełnić od strony drzewa warstwą ziemi urodzajnej. 
Aby zabezpieczyć korony drzew naleŜy wygrodzić teren w granicach rzutu ich koron, podobnie 
jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni. 
NaleŜy teŜ wyznaczyć drogi poza zasięgiem koron drzew analogicznie jak w przypadku 
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ochrony korzeni drzew. Dodatkowo naleŜy uwzględnić przy tym wysokość środków transportu, 
maszyn i urządzeń budowlanych. Dopuszcza się uprzedzenie nieuniknionych uszkodzeń drzew 
wykonaniem prac ograniczających rozmiar uszkodzeń, np. cięć technicznych. Cięcia te moŜna 
wykonywać przez cały rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w 
jednym nawrocie. Cięcia i zabezpieczenie miejsc cięć naleŜy wykonać zgodnie z zasadami jakości 
cięć pielęgnacyjnych i zabezpieczania miejsc cięć. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania po wykonaniu robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i prawidłowości 
wykonania cięcia lub zabezpieczenia drzewa. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z: 
- pielęgnacją drzew jest 1 sztuka, 
- pielęgnacja krzewów jest 1 sztuka. 
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności InŜyniera/Kierownika projektu. Obmiar 
wymaga akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu. Obmiar nie powinien obejmować 
jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych 
na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
ma uwzględnić w wycenie wszystkie prace. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót 
wykonanych. 
Cena 1 szt. prześwietlonej korony drzewa obejmuje: 
cięcia pielęgnacyjne, kształtujące, sanitarne, odmładzające, zapewniające bezpieczeństwo 
i widoczność. 
Cena 1 szt. prześwietlonego krzewu obejmuje: 
cięcia pielęgnacyjne, kształtujące, sanitarne, odmładzające, zapewniające bezpieczeństwo 
i widoczność. 
 
10. Przepisy  związane 
Nie występują. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z sadzeniem roślin. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji 
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- sadzeniem drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim, 
- przesadzenie krzewów liściastych 
 
1.3.1. Określenia podstawowe 
1.3.1.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
1.3.1.2. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych 
1.3.1.3. Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.3.1.4. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi 
korzeniami rośliny. 
1.3.1.5. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.3.1.6. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce 
z pniami o wysokości od1,80 do2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną. 
1.3.1.7. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.3.1.8. Wysokość – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyŜszej części rośliny. 
1.3.1.9. System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 
1.3.1.10. Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a przewodnikiem. 
1.3.1.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 
polskimi normami i z definicjami podanymi ST Z-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.4. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Z-
00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
Do wykonania nasadzeń naleŜy zastosować ziemię urodzajną. Przewiduje się zakupienie i 
dowiezienie ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna 
posiadać następujące charakterystyki: 
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie moŜe być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Ziemia urodzajna musi odpowiadać wymaganiom projektowanych gatunków roślin oraz 
spełniać następujące kryteria: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%, 
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- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%, 
b) zawartość azotu 50-100 mg/dm3 
c) zawartość fosforu 40-80 mg/dm3 
d) zawartość potasu 125-200 mg/dm3 
e) zawartość magnezu 60-120 mg/dm3 
f) zawartość wapnia <2000 mg/dm3 
g) zawartość chloru <100 mg/dm3 
h) kwasowość pH 6,0-7,5 
i) zasolenie <1 g/dm3 
WyŜej podane wartości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem 
robót drogowych. 
 
2.3. Materiał roślinny i nasadzeniowy 
2.3.1. Wymagania dotyczące wielkości roślin. 
Parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Inne parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne z 
maksymalnymi wartościami określonymi w PN-R-67022, PN-R-67023 i BN-76/9125-01– wybór I. 
 
2.3.2. Wymagania dotyczące wielkości sadzonych krzewów liściastych 
-KOLKWICJA CHIŃSKA, wysokość ca 70-120 cm – 10 szt. 
-TAWUA VAN HOUTTE’A , wysokość ca 70-120 cm – 10 szt. 
-TAWUA WCZESNA,  wysokość ca 70-120 cm – 10 szt.  
-OGNIK CIERNISTY, wysokość ca 70-120 cm- 10 szt. 
Przewiduje się sadzenie krzewów liściastych form naturalnych. Sadzonki krzewów do nasadzeń 
powinny być produkowane i dostarczone w pojemnikach. Wielkość pojemników winna być 
dostosowana do wielkości roślin. 
Rośliny do nasadzeń powinny być zdrewniałe, zahartowane, prawidłowo uformowane z 
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące 
cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien zwarty i prawidłowo rozwinięty, 
- pędy korony  krzewów nie powinny być przycięte, 
- naleŜy sadzić rośliny z doniczek, pojemników lub worków foliowych, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- system korzeniowy sadzonek właściwy dla danego gatunku, nie moŜe mieć śladów uszkodzeń 
czy poraŜenia patogenami, 
- dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które 
muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość). Wyklucza się 
zastosowanie sadzonek młodszych niŜ dwa lata. 
Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane, 
- materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez InŜyniera i Inspektora Nadzoru 
Krzewy liściaste powinny być, co najmniej dwa razy szkółkowane w odpowiedniej rozstawie, 
zapewniającej właściwy wzrost roślin i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z 
typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Dla gatunków słabiej rosnących, dopuszcza się mniejszą 
ilość pędów. 
Krzewy liściaste średnie, powinny mieć wysokość minimum 70cm. 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- ślady Ŝerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
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- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
- martwica i pęknięcia kory 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu – N.P.K.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania. Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleŜnione są od 
zasobności zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostać zatwierdzone przez InŜyniera i 
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
 
2.5. Kora drzewna 
Do ściółkowania powierzchni pod projektowanymi roślinami, na terenie płaskim naleŜy 
zastosować korę drzewną przekompostowaną, z drzew iglastych, o frakcji 20-80mm. 
 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu/ Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, a w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- drobnego sprzętu ogrodniczego (np. łopaty, grabie, taczki), 
- glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 
- świdry glebowe do wykopywania dołów pod nasadzenia, 
- lub inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika budowy/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przed wyschnięciem 
i przemarznięciem. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
sadzone. Jeśli jest to niemoŜliwe, naleŜy je zadołować w miejscu ocienionym osłoniętym od 
wiatru, a w razie suszy podlewać. 
Rośliny naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i 
wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny naleŜy przewozić szybkimi środkami 
transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę 
moŜliwości dokonywany nocą. 
5. Wykonywanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Sadzenie krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 
- rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały rok, poza okresem zimy. Dla 
roślin o liściach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny- jesień lub wczesna wiosna ze 
względu na znacznie mniejszy szok związany z przesadzaniem niŜ w okresie ulistnionym. Termin 
jesienny jest nieco lepszy z uwagi na dłuŜszy niŜ wiosną okres ukorzeniania się. Rośliny nie 
powinny być sadzone w upalne dni,  
- sadzenie krzewów liściastych produkowanych w gruncie naleŜy wykonywać z bryłą korzeniową 
w okresie bezlistnym- jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada lub wczesną wiosną, po 
rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja, 
- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony, 
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- krzewy naleŜy sadzić w rozstawie podanej w dokumentacji projektowej, w doły o średnicy Ø 0,3 
m i głębokości 0,3 m, 
- rośliny naleŜy posadzić tak głęboko, by cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie, jednak 
nie więcej niŜ 5 cm w stosunku do poziomu na jakim rosła w pojemniku. Zbyt głębokie lub płytkie 
sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- jeŜeli po zdjęciu pojemnika okaŜe się, Ŝe korzenie są mocno splątane i poskręcane, naleŜy je 
lekko przyciąć i bryłę nieco rozluźnić (spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzeni i 
łatwiejsze przyjęcie się roślin), 
- korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć, 
- podczas zasypywania dołu ziemia nie powinna być ubita bardziej niŜ do 80%; przy 
zagęszczaniu ziemi nie naleŜy pozostawiać kieszeni powietrznych, które są szkodliwe dla korzeni, 
- po posadzeniu roślin naleŜy usunąć drobne uszkodzenia 
- posadzone rośliny naleŜy obficie podlać wodą w ilości 10 litrów na roślinę - pierwsze podlanie 
nie później niŜ po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie 
później niŜ po 30 minutach, 
 
5.4. Przesadzanie istniejących krzewów liściastych 
- przesadzanie roślin naleŜy wykonać specjalistycznym sprzętem ogrodniczym w celu utrzymania 
bryły lub poprzez przesunięcie odpowiednio zabezpieczonej bryły, 
- optymalnym terminem do przesadzania roślin  jest 15.04.- 15.05. lub15.08.- 15.09. 
- przed przystąpieniem do przesadzania rośliny powinny zostać obficie podlane, tak by uzyskać 
odpowiednią wilgotność bryły na głębokości 60cm, 
- w celu zmniejszenia dysonansu pomiędzy częścią nadziemną a podziemną rośliny, naleŜy krzewy 
przyciąć, usuwając jednorazowo nie więcej niŜ 30% ich masy, 
- naleŜy zabezpieczyć bryłę korzeniową przed uszkodzeniami oraz przesuszeniem, 
- rośliny naleŜy przesadzić niezwłocznie po wykopaniu (poza gruntem mogą znajdować się nie 
dłuŜej niŜ 1dzień) w miejsce wyznaczone w dokumentacji projektowej, 
- korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć, 
- rośliny naleŜy sadzić tak głęboko by cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie nie więcej 
niŜ 5 cm w stosunku do poziomu na jakim dotychczas rosła. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie 
utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- przesadzane krzewy sadzimy w doły całkowicie zaprawione substratem torfowo glebowym, 
- po posadzeniu naleŜy dokładnie zamulić bryłę korzeniową, 
- w celu utrzymania właściwego poziomu wilgotności, wskazane jest uŜycie hydroŜelu, 
- podczas zasypywania dołu ziemia nie powinna być ubita bardziej niŜ do 80%; przy zagęszczaniu 
ziemi nie naleŜy pozostawiać kieszeni powietrznych, które są szkodliwe dla korzeni, 
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- po posadzeniu roślin naleŜy usunąć drobne uszkodzenia oraz uformować misę wokół rośliny o 
średnicy 0,7m dla drzew, 
- posadzone rośliny naleŜy obficie podlać wodą w ilości 50 l na roślinę- pierwsze podlanie 
nie później niŜ po dwóch godzinach od posadzenia. 
 
5.5. Pielęgnacja krzewów po sadzeniu 
Ustala się okres gwarancji- 1 rok z odbiorem w okresie wegetacji. 
Zabiegi naleŜy przeprowadzać w miarę potrzeb wynikających z konieczności utrzymania terenów 
zieleni. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku) polega na: 
- podlewaniu w zaleŜności od potrzeb, przy czym kaŜdorazowo głębokość nawodnienia gleby 
wynosi 15-30cm, podlewanie naleŜy wykonać szczególnie rano lub wieczorem, 
- odchwaszczaniu, 
- nawoŜeniu, 
- poprawianiu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów, 
- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików i wiązań, 
- przycięciu złamanych, chorych lub uszkodzonych pędów (cięcia pielęgnacyjne 
i formujące), 
Roślin nie naleŜy nawozić podczas sadzenia oraz w pierwszym roku po posadzeniu. 
KaŜdej następnej wiosny naleŜy stosować pełne nawoŜenie, uŜywając nawozu mineralnego 
wieloskładnikowego. Takie nawoŜenie naleŜy regularnie powtarzać 2-3 razy od maja do lipca 
w dawce podanej na opakowaniu. MoŜna zamiennie zastosować nawóz o przedłuŜonym działaniu, 
który stosuje się tylko raz w sezonie na wiosnę. Po kaŜdym zastosowaniu nawozów rośliny naleŜy 
podlać. 
 
5.5. Formowanie Ŝywopłotów. 
- krzewy przeznaczone na formowane Ŝywopłoty (istniejący) naleŜy poddawać systematycznemu 
formowaniu (dwa razy w roku), które zapewni otrzymanie zwartego pokroju roślin i poŜądanej 
formy, 
- docelowa wysokość Ŝywopłotu wynosi -0,60  do 0,80 m 
- cięcia wykonujemy sekatorem ewentualnie noŜycami 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu nasadzeń z gruzu i zanieczyszczeń 
- wielkości dołków pod roślinki, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- jakości zastosowanej ziemi urodzajnej, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
  gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
  wieku, zgodności z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy roślinach, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek po posadzeniu, 
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- podlania- w zakresie ilości wody i głębokości nawodnienia gleby, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin, 
- przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej. 
  Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsca sadzenia,      
  gatunków i odmian oraz ilości, 
- jakości posadzonego materiału, 
- przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej. 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały 
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu oraz roślin wieloletnich. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeŜeli 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 Z-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
a) cena 1m2 (metra kwadratowego) rozplantowania ziemi urodzajnej na powierzchniach 
przeznaczonych pod obsadzenia krzewami obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń, 
- przekopanie gleby na głębokość ok. 30cm, 
- zgrabienie i wyrównanie przekopanej gleby z powtórnym oczyszczeniem, 
- zebranie i złoŜenie zanieczyszczeń w pryzmy, 
- odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy, 
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej grubości 30cm, 
- wyrównanie powierzchni, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej i usunięcie 
ewentualnych niezgodności. 
 
b) cena 1 m3 (metra sześciennego) zakupu i transportu kory drzewnej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
-zakup, załadunek, transport, wyładunek kory drzewnej lub zrębków na teren budowy, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych 
niezgodności. 
 
c) cena 1m2 (metra kwadratowego) rozścielenia kory drzewnej, pod projektowanymi 
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roślinami na terenie płaskim obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- rozścielenie warstwy kory drzewnej lub zrębków, grubości ok. 7 cm na powierzchni gruntu 
pod posadzonymi roślinami, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności, 
- uzupełnianie kory w miarę potrzeb w okresie gwarancyjnym -1 rok. 
 
d) cena posadzenia 1 sztuki krzewu na terenie płaskim obejmuje: 
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia), 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie terenu zanieczyszczeń, 
- odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy, 
- wykopanie dołu, 
- zaprawienie dołu ziemią urodzajną, 
- posadzenie roślin, 
- zastosowanie osłony zabezpieczającej, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności. 
 
e) cena 1szt. (sztuka) pielęgnacji krzewu w okresie gwarancyjnym 1 roku 
obejmuje: 
- podlewanie, 
- odchwaszczanie, 
- wymianę uschniętych lub silnie uszkodzonych roślin, 
- przycięcie chorych lub uszkodzonych pędów (cięcia pielęgnacyjne), 
- przeprowadzenia badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych 
niezgodności. 
Cena całości powinna być rozbita na jej poszczególne, wyŜej wymienione elementy, w celu 
umoŜliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradzieŜy lub aktu wandalizmu. 
Roczna pielęgnacja powinna być wyceniona osobno na sumę nie mniejszą niŜ 10% wartości 
przedmiotu umowy. 
 
10. Przepisy związane 
Normy 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
10.2. Inne dokumenty 
1. „Katalog nakładów rzeczowych- Tereny Zieleni”, Nr 2-21- MGPiB 2000 
2. „Zalecenie jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”- Związek Szkółkarzy Polskich 
2008 
3. Bartosiewicz A. 1998, Urządzanie Terenów Zieleni, WSiP Warszawa 
4. Szczepanowska H.B. 2001, Drzewa w mieście, Hortpress sp.zo.o. 
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                                                       Z - 02.02. 
                                       TRAWNIKI 
 
                                               SPIS TREŚCI 
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4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
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8. Odbiór robót 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawnika z rolki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji 
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim. 
 
1.3.1. Określenia podstawowe 
1.3.1.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
1.3.1..2. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.4. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Z-
00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie moŜe być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 
2.3. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu – N.P.K.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania. 
 
2.5. Trawa z rolki 
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Darń trawiasta rekreacyjna-spoprtowa z gruntu - gęsta, ciemnozielona darń przeznaczona do 
intensywnego uŜytkowania, posiada duŜą odporność na deptanie. Doskonale sprawdza się na 
boiskach sportowych i terenach rekreacyjnych.  
Parametry darni: 
-grubość ok. 2 - 3 cm 
-wymiary : 0,6 x 1, 67 m (1m2), 1,20 x 14 m lub 2,20 x 14 m ( duŜa rolka) 
cięŜar rolki (1 m2) ok. 23 - 25 kg 
-transport na paletach 50 lub 60 m2  
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania trawnika 
Wykonawca przystępujący do wykonania trawnika powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału do zakładania trawników, 
- drobnego sprzętu ogrodniczego, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania trawnika 
Transport materiałów – darń w rolce do wykonania trawnika moŜe być dowolny pod warunkiem, 
Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
5. Wykonywanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- teren powinien wyrównany i splantowany (zniwelowany), 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed rozłoŜeniem darni sportowej-rekreacyjnej w rolce, ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, 
a potem wałem – kolczatką lub zagrabiać, 
- okres układania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy października, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST 
przewiduje inaczej, 
 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna 
przyjąć pierwszą połowę października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku 
wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
załoŜenia trawnika, 
Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego – około 3 kg NPK na ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego zniwelowania terenu, 
- 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, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy  
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
i wymaganiami InŜyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 
9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze; oczyszczenie i zniwelowanie terenu, rozścielenie i wyrównanie 
warstwy ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- wysiew nasion, 
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie. 
 
10. Przepisy związane 
Normy 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
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                                                         Z - 03.00. 
  MONTAś  URZĄDZEŃ  ZABAWOWYCH i MAŁEJ  ARCHITEKTURY 
  Kod CPV:45112723-9 
 
 
                                                        SPIS TREŚCI 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
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1.  Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem robót montaŜowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i 
uzupełniających elementów małej architektury. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji 
technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- montaŜem urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej 
architektury. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
2. Materiały 
2.1. Urządzenia zabawowe placu zabaw  
2.1.1.Huśtawka podwójna (srebrna) - 1 szt. (zgodna z wzorem lub  równowaŜna ) 
Wykonana z rur stalowych  o przekroju 114,3 mm. Zawieszenie wykonane z łańcucha ze stali 
nierdzewnej średnicy 6 mm, w górnej części zakończone krętlikami zapobiegającymi skręcaniu się 
łańcucha. System mocowania do poprzeczki górnej wykonany jest z teflonu oraz stali nierdzewnej 
nie wymagającej konserwacji. Siedzenie wykonane z rdzenia zalanego gumą. 
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane są metoda ogniową. 
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2.1.1.2. Proces instalacji: 
Otwory na słupki w zaleŜności od rodzaju zastosowanego fundamentu 
powinny mieć głębokość maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwór powinien być jak 
najwęŜszy, aby zapewnić jak największą stabilność urządzenia (szczegóły dotyczące 
kotwienia zawarte są w szczegółowej instrukcji dołączonej do kaŜdego urządzenia). 
Konstrukcja huśtawki-nogi (słupy) mogą być przykręcane do prefabrykowanych, betonowych stóp 
lub po ustawieniu słupów naleŜy je obetonować, grunt wokół naleŜy zagęścić, aby otrzymać jak 
największą stabilność urządzenia. W następnej kolejności naleŜy montować pozostałe elementy 
zgodnie z kolejnością montaŜu zawartą w dostarczonej instrukcji. 
 
2.1.1.3. Strefa bezpieczna i obszar spadania. 
Dla urządzenia - huśtawka podwójna strefa bezpieczna wynosi l=754 cm , b=439 cm (patrz rys.), 
max. wysokości swobodnego spadania h=270 cm . 
Nawierzchnię strefy bezpiecznej wykonać  z mat gumowych przerostowych,  które są zgodne z 
normą PN-EN 1177, grubość maty gumowej  22 mm.  
Maty gumowe nadają się do stosowania wszędzie tam gdzie temperatura waha się pomiędzy -30 a 
+70 stopni C. 
  

                           
 
2.1.1.4.Opis 
Maty gumowe instalować bezpośrednio na nawierzchni piaszczystej lub Ŝwirowej. Zespolenie mat 
wykonać systemowymi łącznikami plastikowymi , które są w komplecie, dostarczone przez 
producenta w.w. mat. 
Pod maty gumowe wykonać wyrównanie i utwardzenie warstwy piasku lub Ŝwiru. Powierzchnia 
maty gumowej ma formę odcisków pierścieni z otworami, umoŜliwiającymi swobodny wzrost 
trawy przez matę.  
Maty gumowe są dostępne w kolorach: czarny, czerwony, zielony, brązowy i szary. 
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Kolor mat gumowych uzgodnić z Inwestorem i inspektorem nadzoru . 
Zastosować wymiary mat gumowych o wymiarach: 100 x 150 cm, 40 x 60 cm lub 50 x 100 cm. 
Do zalet mat gumowych niewątpliwie naleŜy zaliczyć: łatwość montaŜu, wysoką trwałość oraz 
estetyczny wygląd. 
 
2.1.2. Karuzela – 1 szt. (zgodna z wzorem lub  równowaŜna ) 
Konstrukcja karuzeli wykonana z rur stalowych (∅57,∅30) i blachy łezkowej ≠4 mm. siedzisko 
karuzeli wykonane z Ŝywicy epoksydowej, kierownica wykonana ze stali nierdzewnej, element 
obrotowy osadzony na łoŜyskach zamkniętych nie wymaga konserwacji, całość ocynkowana 
ogniowo oraz pomalowana lakierem akrylowym  w kolorze szarym RAL      . 
                                                  

                                                                

                                                                          

 

                                 

 

 

2.1.2.1. Proces instalacji: 
Otwór na słupek-rdzeń w zaleŜności od rodzaju zastosowanego fundamentu 
powinien mieć głębokość maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwór powinien być jak 
najwęŜszy, aby zapewnić jak największą stabilność urządzenia (szczegóły dotyczące 
kotwienia zawarte są w szczegółowej instrukcji dołączonej do kaŜdego urządzenia). 
Konstrukcja karuzeli moŜe być zamocowana do prefabrykowanej, betonowej stopy lub po 
ustawieniu konstrukcji karuzeli  naleŜy ją obetonować, grunt wokół naleŜy zagęścić, aby otrzymać 
jak największą stabilność urządzenia. W następnej kolejności naleŜy montować pozostałe 
elementy zgodnie z kolejnością montaŜu zawartą w dostarczonej instrukcji. 
 
2.1.3. Bujak-SpręŜynowiec – Jacht – 1 szt. (zgodna z wzorem lub  równowaŜna ) 
Wykonane ze sklejki wodoodpornej  grubości 20 mm laminowanej kolorowym   
tworzywem, związane trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym za pomocą stalowej 
spręŜyny średnicy 21 cm malowanej proszkowo. 
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   2.1.3.1.Strefa bezpieczna i obszar spadania. 
   Dla urządzeń- bujaków (spręŜynowców) naleŜy wykonać nawierzchnię  z materiału    
   syntetycznego - mata poliuretanowa w kształcie elipsy, dwuelementowa  o wymiarach    
   1300x1200 mm, grub. 4,5 cm, która jest zgodna z normą PN-EN 1177 o grubości dostosowanej    
   do wysokości upadku h=46 cm. 

 
    2.1.4. Bujak-SpręŜynowiec – Mors – 1 szt. (zgodna z wzorem lub  równowaŜna ) 
    Wykonane ze sklejki wodoodpornej  grubości 20 mm laminowanej kolorowym tworzywem,   
     związane trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym za pomocą stalowej spręŜyny    
     średnicy 21 cm malowanej proszkowo. 
 

                                                

                                                                    

2.1.4.1.Strefa bezpieczna i obszar spadania. 
Dla urządzeń- bujaków (spręŜynowców) naleŜy wykonać nawierzchnię  z materiału syntetycznego 
- mata poliuretanowa w kształcie elipsy, dwuelementowa  o wymiarach 1300x1200 mm, grub. 4,5 
cm, która jest zgodna z normą PN-EN 1177 o grubości dostosowanej do wysokości upadku h=46 
cm. 
 
Uwaga dot. urządzeń wbudowanych na placu zabaw! 
1. Zakupiony i zainstalowany na placu zabaw sprzęt powinien być zgodny z normą PN-EN 1176, 
a nawierzchnia – z normą PN-EN 1177. 
2. Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń 
naleŜy je rozłoŜyć z zachowaniem naleŜytych odległości –strefy bezpieczeństwa bez montowania. 
3.Urządzenia powinny być trwale związane z podłoŜem, aby zapobiec przesuwaniu urządzeń i 
zapewnić zachowanie wokół nich strefy bezpieczeństwa 
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4.Na placu zabaw naleŜy umieścić regulamin placu zabaw jako piktogram graficzny i opisowy. 
Regulamin powinien określać zasady uŜytkowania placu zabaw oraz informować o zarządcy 
terenu, połoŜeniu najbliŜszego telefonu, numerach telefonów alarmowych, numerach 
kontaktowych do właściciela lub zarządcy placu zabaw w celu powiadomienia o zniszczeniach 
lub awarii.  
 
2.2.Materiał-elementy małej architektury. 
2.2.1. Ławki  
Miejsca na ławki, czy inne siedziska naleŜy umieścić tak aby siedząc moŜna było objąć wzrokiem 
maksymalnie duŜy obszar placu. Jeśli w pobliŜu jest ruchliwa ulica, to siedząc na ławkach 
powinna być moŜliwość przyglądania się tym dzieciom, które bawią się w najbardziej 
ryzykownych miejscach, w szczególności przy wejściach na plac.  
Siedzenia nie powinny być za blisko ogrodzenia, aby nie wykorzystywano ich do skakania z 
oparcia ławki na lub przez płot. (zachować odległość 1 metra). Przed ławką powinniśmy zapewnić 
twarde podłoŜe. 
 
Ławki. 
Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe  
w podłoŜu w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Projektuje się ustawienie ławek o metalowych elementach nośnych  
i siedziskach drewnianych (drewno liściaste barwione) następującego typu: kolor elementów 
drewnianych to palisander, kolor elementów Ŝeliwnych to czarny matowy. 

Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo  
i zabezpieczone powierzchniowo środkami nietoksycznymi. Wszystkie elementy metalowe będą 
malowane na kolor czarny. 

2.2.1.1. Ławka o metalowych elementach nośnych z  oparciem – 3 szt. (zgodna z wzorem lub  
równowaŜna 

 

 
                                       

 
H = 75 – 85 cm 
S = 60 – 67 cm 
L = 170 – 200 cm 
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 2.2.1.2. Ławka o metalowych elementach nośnych bez  oparcia – 3 szt. (zgodna z wzorem lub  
równowaŜna). 

 
Specyfikacja dla ławki bez oparcia: 
Szerokość -  45 cm 
Długość – 170 cm 
Wysokość – 40 cm 
Wys. siedzenia – 40 cm 
Szer. Siedziska – 45 cm 

 

                     

 

2.2.3. Stojaki na rowery - 10 szt. (zgodna z wzorem lub  równowaŜna ) 
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3.2.1. Dane materiałowo-konstrukcyjne. 
- Stojak wykonany z rur stalowych d=min. 48 mm, w kształcie litery „U” o      
  wymiarach l=100cm, h=80 cm (od poziomu kostki granitowej) 
- zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk ogniowy EN-ISO 1461 lub DUPLEX ( ocynk. +      
  powłoka poliestrowa), kolor czarny, antracyt , do uzgodnienia z Inwestorem 
- montaŜ zgodnie z wytycznymi producenta 
- stojaki trwale posadowione w gruncie. 
 

2.2.4. Kosze na śmieci – 3 szt. (podano dwa rodzaje do wyboru) (zgodna z wzorem lub  
równowaŜna ) do uzgodnienia z Inwestorem. 
Śmietniki to wymóg niezbędny, aby zachować miejsca zabaw w ładzie i porządku.  
Lokalizacja, umieszczania koszy w odległości od 2 do 3 metrów od ławek oraz wejść, aby nie były 
wykorzystywane do zabawy. 
Kosze powinny być dobrze przytwierdzone do podłoŜa i wskazane jest, aby posiadały mechanizm 
umoŜliwiający ich opróŜnianie tylko przez osoby upowaŜnione przez administratora. 
 

   Kosze na śmieci tzw. miejskie. 

 

 

 

Kosz tzw. miejski, mocowany do stojaka 
 

H = 100 - 112 cm 
R = 30 – 35 cm 
L = 42 – 47 cm 
G = 40 – 50 cm 
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2.2.5. Ogrodzenie – ok. 33 mb. (zgodne z wzorem lub  równowaŜna ) 
Ogrodzenie na placu zabaw ma ochraniać małe dzieci przed niebezpieczeństwem.  
Ogrodzenie ma dać dzieciom wraŜenie, Ŝe są na „swoim” terenie, gdzie nic im nie grozi, poniewaŜ 
są oddzielone od okolicy. 
Ogrodzenie dostosujmy do rejonu, w którym znajduje się plac.  
Bez względu na rodzaj ogrodzenia, jakie zastosujemy, nie powinno ono naraŜać dzieci na 
niebezpieczeństwa, zgodnie z normą PN-EN 1176, która zawiera pomocne wskazówki na ten 
temat. 
Ogrodzenia powinny być postawione w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie normami, 
prawemi lokalnymi zwyczajami, przy czym rekomendowana  wysokość to 1 metr. 
 
2.2.5.1. Ogrodzenie  panelowe proste bezpieczne - opis 
- Panele ogrodzeniowe proste, z prętów zgrzewanych punktowo  
- średnica prętów w panelu = Ø 6-6-6 mm  
- wysokość: 1030 mm  
- długość standardowa panelu: 2500  mm 
- oczko: 50x200 mm  
- zakończenie: stylowy łuk na wysokość 30 mm  
 

                            Ogrodzenie  panelowe 
 
- słup standardowy o przekroju: 60x40mm  
- system mocowania : obejmy montaŜowe  
- zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk ogniowy EN-ISO 1461 lub DUPLEX ( ocynk. +      
  powłoka poliestrowa)  
- dostępność: panele i słupki w kolorze z palety RAL , do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
2.2.5.2. Ogrodzenie  drewniane, sztachetowe- opis 
Wymiar przęsła: długość  l=180cm,  wysokość płotu sztachetowego h=100 cm 
-Płot sztachetowy ma być wykonany z drewna modrzewiowego, najwyŜszej jakości, 
impregnowanego ciśnieniowo.  
Impregnacja ma zapewnić trwałość i odporność zarówno na warunki pogodowe, jak równieŜ 
działalność mikroorganizmów oraz insektów, co przekłada się na długi okres Ŝywotności 
produktu.  
Przęsło płotu sztachetowego  składać ma z się rzędu płaskich sztachet, zakończonych 
łukowato od góry.  
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-Płot sztachetowy, wymiar przęsła : l=180 cm, h=100 cm 
 
2.2.5.2.1.MontaŜ 
Płot sztachetowy montować jako samodzielną konstrukcję, za pomocą słupów 
posadowionych w podłoŜu – gruncie zgodnie z normą PN-EN 1176-1. Kotwy wbijane w 
ziemię, wkręcane lub wmurowywane łączone są z poszczególnymi przęsłami płotu za 
pomocą łączników kątowych oraz wkrętów ze stali nierdzewnej. 
Słupy ogrodzeniowe zakończyć elementami wykończeniowymi słupa tzn. nasady-czapki. 
 
Uwaga: dot. urządzeń elementów małej architektury wbudowanych na placu     
             zabaw! 
1.Zakupione i zainstalowane na placu zabaw elementy małej architektury mają być zgodne z    
   normą PN-EN 1176, a nawierzchnia – z normą PN-EN 1177. 
2.Niedopuszczalne jest zakopywanie lub betonowanie bezpośrednio w gruncie drewnianych     
   elementów.  
3.Urządzenia powinny być trwale związane z podłoŜem, aby zapobiec przesuwaniu urządzeń. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3. 
3.2. Sprzęt stosowany do montaŜu urządzeń 
Wykonawca przystępujący do wykonania montaŜu powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

- Łopaty, kilofy, łomy, grabki 
- Poziomice, 
- Młotki 
- Klucze specjalistyczne 
- Wiertarki i wkrętarki 
- Ubijaki i zagęszczarki 
- Taczka 
- betoniarka 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów – urządzeń zabawowych i elementów małej architektury 
Transport urządzeń : samochód skrzyniowy lub dostawczy. W czasie transportu elementy 

małej architektury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
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5. Wykonywanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. MontaŜ urządzeń zabawowych i elementów małej architektury 
5.2.1.Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu . MontaŜu dokonać z 
uwzględnieniem stref uŜytkowania i bezpieczeństwa.  

Miejsce prac montaŜowych zabezpieczyć przed moŜliwością przebywania na obszarze 
prowadzenia robót osób niepowołanych. 
MontaŜu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. 
Podczas prac stosować się do instrukcji montaŜu danego urządzenia. 
MontaŜ urządzeń :  
-zabawowych poz.2.1.   
-elementy małej architektury poz. 2.2.  
Elementy te powinny być montowane trwale w podłoŜu, tzn. powinny posiadać stopy betonowe, których 
wykonanie ustala producent oraz zgodnie z PN-EN 1176, PN-EN 1177 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Badania po wykonaniu robót 
Kontrola w czasie montaŜu urządzeń zabawowych poz.2.1.  i elementy małej architektury poz. 2.2. 
polega na sprawdzeniu: 
-zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową, pod 
względem rozmieszczenia, ilości, 

-jakości elementów wyposaŜenia (zgodności pod względem projektowanej formy, zgodności 
kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia). 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) lub 1 mb elementu poz. 2.1. i poz. 2.2. 

 

8. Odbiór robót i materiałów. 
8.1.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
i wymaganiami InŜyniera/Kierownika, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.Odbiór materiałów-urządzeń. 
8.2.1. NaleŜy sprawdzić: 
-Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu  
-Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, 
z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek 
elementów składowych 
-Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k. 
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8.2.2.Dokumenty dotyczące wbudowania urządzeń placu zabaw i małej architektury 
Wykonawca- dostawca w.w. urządzeń na plac zabaw powinien przekazać : 
-informację identyfikującą producenta (importera), 
-dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt lub nawierzchnia 
zostały wyprodukowane (powinna być tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji urządzenia, 
jego wymiarach, uŜytych materiałach, farbach i lakierach i listą zalecanych części zamiennych), 
-instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montaŜu, sprawdźmy dokładnie 
szczególnie to, co jest napisane małym drukiem, aby wszystko było zgodne ze złoŜonym 
zamówieniem, 
-instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami 
(najlepiej w formie grafi cznej), zasadach kontroli i konserwacji, 
-certyfi katy, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176 
lub PN-EN 1177 (jako minimum powinniśmy uzyskać pisemne potwierdzenie kompletności 
wykonania prac objętych zamówieniem). 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00.„Wymagania ogólne" pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena montaŜu 1 szt. elementu zabawowego lub małej architektury obejmuje: 

-roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dołków pod stopy betonowe, 

-osadzenie prefabrykowanych stóp betonowych lub betonowanie w szalunkach, 

- mocowanie elementów do stóp betonowych 
 
10. Przepisy związane 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
         dotyczącymi wyposaŜenia  palców zabaw oraz innymi normami związanymi : 

1. PN-EN 1176-1; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 1;Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań  

2. PN-EN 1176-2; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 2;Dodatkowe  
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek  

3. PN-EN 1176-3; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 3;Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeŜdŜalni  

4. PN-EN 1176-4; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 4;Dodatkowe  
wymagania bezpieczeństwa metody badań kolejek linowych  

5. PN-EN 1176-5; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 5; Dodatkowe  
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli  

6. PN-EN 1176-6; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 6; Dodatkowe  
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących   

7. PN-EN 1176-7; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 7; Wytyczne 
instalowania ,kontroli konserwacji i eksploatacji   

8. PN-EN 1176-10 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 10; Dodatkowe  
wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy   

9. PN-EN 1176-11; 2009 WyposaŜenie palców zabaw i nawierzchnie –Część 11; Dodatkowe  
wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej   

10. PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placów  zabaw amortyzujące upadki-Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań   

11. PN-B -06250 Beton zwykły   
12. PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego    
13. PN-B -32250 Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw .   
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14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych , wydawnictwo 
ARKADY 
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                                                          Z - 04.00. 
                ROBOTY  NAWIERZCHNIOWE-KOSTKA GRANITOWA 
                                                  Kod CPV:45233250-6 
 
 
 
                                                     SPIS TREŚCI 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
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1.Wstęp 
1.1.Przedmiot  SST 
Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania   
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  z  kostki  
granitowej  na  budowie : Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów  zielonych 
i montaŜem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Spokojnej w 
Międzyzdrojach.”  
 
1.2.Zakres  stosowania  SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót  na  drogach. 
 
1.3.Zakres  robót  objętych  SST 
Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji  (SST)  dotyczą  prowadzenia  robót – wykonania  utwardzenia  
nawierzchni  z  kostki  granitowej  o wysokości 8 cm na  podsypce  Ŝwirowej  o  pow.  281,40 m2. 
Wymiary  kostki  granitowej  8/11  cm.   
 
1.3.1.Określenia  podstawowe 
Nawierzchnia  z  kostki  granitowej  to  warstwa  ścieralna  wykonana  z  kostki  granitowej, kolor 
szary. 
 
2.Materiały 
2.1.Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  SST  są: 
- kostka  granitowa, szara,  o  wysokości 8 cm, 8/11 cm. 
 
2.2.KrawęŜniki – obrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm , l=100 cm 
  ObrzeŜa stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych, kostki granitowej powinny 
odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9]. 
 
2.3.Cement 
 - cement  stosowany  do  podsypki  i  wypełnienia  powinien być  cementem  portlandzkim  klasy  
32,5 ,odpowiadający  wymaganiom  PN – B – 19701(9). 
Transport  i  przechowywanie  cementu  zgodnie  z  BN – 88/6731 – 08 (13). 
 
2.4.Kruszywo 
- kruszywo  na  podsypkę  i  do  wypełnienia  spoin  powinno  odpowiadać  wymaganiom  normy  
PN – B – 06712 (7). 
Na  podsypkę  stosuje  się  mieszankę  kruszywa  naturalnego  o  frakcji  do  8  mm, a  do  zaprawy  
cementowej- piasek  o  frakcji  do  4  mm. 
 
2.5.Woda 
- powinna  odpowiadać  wymaganiom  PN – B – 32950 (10). 
 
2.6. Zasypka fug, spoin 
- wykonać zasypką z miału granitowego o frakcji 0-5 mm 
 
3.Sprzęt 
Roboty  moŜna  wykonać  przy  uŜyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  
InŜyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego , w  tym : 
- elektronarzędzia  ręczne, mieszarki  do  zapraw , sprzęt  murarski 
-  piły  do  cięcia  kamienia 
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- wibrator  powierzchniowy 
- spycharka  kołowa lub gąsienicowa 
- ciągnik  kołowy 
- zbiornik  na  wodę  itd. 
Stan  techniczny  uŜytego  sprzętu  musi  gwarantować  wykonanie  zamówienia  zgodnie  ze  
sztuką  budowlaną  i  zasadami  bhp. 
 
4.Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 4. 
 
4.2.Transport materiału 
Do  transportu  materiałów, sprzętu  budowlanego, urządzeń, gruzu  i  urobku  z  robót  ziemnych  
stosować  następujące, sprawne  technicznie  i  zaakceptowane  przez  InŜyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego  środki  transportu : 
-samochód  dostawczy  skrzyniowy 
-samochód  cięŜarowy, samowyładowczy 
 
5.Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt5. 
 
5.2.Prace  przygotowawcze 
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  zasadniczych  wykona 
a/prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczonym  zakresem  robót 
b/zabezpieczenie  istniejących  urządzeń  technicznych  uzbrojenia  terenu. 
 
5.2.PodłoŜe 
PodłoŜe moŜe stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] 
powinien wynosić Is ≥ 1,0. PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane 
zgodnie z wymogami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
 
5.3.Podbudowa 
Podbudowę pod ułoŜenie nawierzchni z płyt betonowych aŜurowych stanowi: 
− podbudowa tłuczniowa z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z piasku gr. 3 cm 
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich 
SST. 
 
5.4.Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z kostki granitowej 8/11 naleŜy stosować obrzeŜa betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [9], wg BN-66/6775-01 [6].  
Rodzaj stosowanych krawęŜników-obrzeŜy powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub 
wskazaniami InŜyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego 
. 
5.5.Podsypka 
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) naleŜy stosować piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. 
Grubość podsypki i warunki jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, lub 
wskazaniami InŜyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego 
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5.6.Układanie kostki granitowej 8/11 cm.                                                            
Sposób układania kostki granitowej na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową wskazaniami InŜyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.. 
Kostkę  granitową  8/11  cm  w  kolorze  szarym  naleŜy  układać  na  podbudowie  z  mieszanki  
piaskowo – Ŝwirowej  lub  piaskowej  z  dodatkiem  cementu . 
Po  ułoŜeniu  nawierzchni  z  kostki  granitowej  spoiny  wypełnić, zamulić miałem granitowym o 
frakcji 0-5 mm, zmieść  nadmiar a  następnie  równomiernie  zagęścić  zagęszczarką  aŜ  do  
uzyskania  statecznej  nawierzchni. Zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość kostki 
granitowej. 
. 
6.Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola  jakości  robót  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  norm  branŜowych  oraz  
zasad  sztuki  budowlanej. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę  jakości  robót, materiałów  i  urządzeń. 
6.3.Badanie w czasie robót. 
6.3.1.Badanie podłoŜa. 
NaleŜy sprawdzić, czy przygotowane podłoŜe odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2. 
6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 
Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 
6.2.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
NaleŜy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego 
odcinka 
6.2.4. Sprawdzenie ułoŜenia kostki granitowej 8/11 cm                                                                   
Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia kostki naleŜy przeprowadzać przez dokonanie oceny 
wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 
5.6. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1.Równość                                                                                                                    
Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [11]. 
Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2.Spadki porzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
 ± 0,5%. 
6.4.3.Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.4.4.Ukształtowanie osi.                                                                                                                   
Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 
5 cm. 
6.4.5. Szerokość nawierzchni.                                                                                               
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.6.Grubość podsypki   (warstwy wyrównawczej)                                                                                                     
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
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7.Obmar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarowa  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki granitowej o 
wym. 8/11 cm. 
 
8.Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-przygotowanie podłoŜa lub podbudowy, 
-wykonanie podsypki. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
Polega  na  ocenie  wykonania  zakresu  robót  objętych  umową  i  kosztorysem  ofertowym  pod  
względem  ilości, jakości. 
 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki granitowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa lub podbudowy, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki granitowej 8/11 cm, 
− wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
− pielęgnację nawierzchni, 
-   przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
10.Przepisy związane 
PN-86/B-02480 – Grunty  budowlane. Określenia, symbole, podział  i  opis  gruntów. 
PN-B-04452; 2002 – Geotechnika. Badania  polowe. 
PN-88/B-04481 – Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntu. 
PN-B-06050 ; 1999 – Geotechnika. Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne. 
PN-EN-1342;2003 – Kostka  brukowa  z  kamienia  naturalnego  do  zewnętrznych  nawierzchni  
drogowych. 
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1.Wstęp 
1.1.Przedmiot  SST 
Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  z  płyt betonowych, 
aŜurowych o wym. 60x40x10 cm  na  budowie : „Urządzenie placu zabaw wraz z 
zagospodarowaniem terenów  zielonych i montaŜem elementów małej architektury przy ul. Gryfa 
Pomorskiego i ul. Spokojnej w Międzyzdrojach.”  
 
1.2.Zakres  stosowania  SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót  na  drogach. 
 
1.3.Zakres  robót  objętych  SST 
Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji  (SST)  dotyczą  prowadzenia  robót – wykonania  utwardzenia  
nawierzchni  z  płyt betonowych aŜurowych  60x40 cm, grub. 10 cm na  podsypce  Ŝwirowej  o  
pow.  134,10 m2.                                                                                                                                     
Otwory płyt aŜurowych wypełnione humusem  i następnie zasianie trawy.   

1.3.1. Określenia podstawowe 

1.3.1.1. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
płyt betonowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
2.Materiały 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST Z-
00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Płyty betonowe-aŜurowe 
Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje się płyty aŜurowe 60x40 cm gr. 8 cm. 
Wymagania do produkcji płyt aŜurowych betonowych naleŜy stosować beton klasy B 30.  
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: 
- płyty betonowe, gatunek 1   -   3,5 mm, 
Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny 
przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7]. 
2.3.KrawęŜniki – obrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm , l=100 cm 
 ObrzeŜa stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych, kostki granitowej powinny 
odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.3.Cement 
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być 
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2]. 
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4]. 
2.4.Kruszywo 
- kruszywo  na  podsypkę  i  do  wypełnienia  spoin  powinno  odpowiadać  wymaganiom  normy  
PN – B – 06712 (7). 
Na  podsypkę  stosuje  się  mieszankę  kruszywa  naturalnego  o  frakcji  do  8  mm, a  do  zaprawy  
cementowej- piasek  o  frakcji  do  4  mm, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 
do 8%. 
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2.5.Woda 
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to 
być woda „odmiany 1”. 
2.6. Wypełnienie płyt betonowych-aŜurowych, spoin 
- wykonać humusem i zasiać trawę 
 
3.Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. 
Roboty  moŜna  wykonać  przy  uŜyciu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  InŜyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego , w  tym : 
- elektronarzędzia  ręczne, mieszarki  do  zapraw , sprzęt  murarski 
-  piły  do  cięcia  betonu 
- wibrator  powierzchniowy-zagęszczarka 
- ciągnik  kołowy 
- zbiornik  na  wodę  itd. 
Stan  techniczny  uŜytego  sprzętu  musi  gwarantować  wykonanie  zamówienia  zgodnie  ze  
sztuką  budowlaną  i  zasadami  bhp. 
 
4.Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 4. 
 
4.2.Transport płyt i składowanie 
Płyty betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i 
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułoŜonych w pionie jedna nad drugą. 
Płyty betonowe naleŜy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie. 
 
5.Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt5. 
 
5.2.Prace  przygotowawcze 
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  zasadniczych  wykona 
a/prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczonym  zakresem  robót 
b/zabezpieczenie  istniejących  urządzeń  technicznych  uzbrojenia  terenu. 
5.3.PodłoŜe 
PodłoŜe moŜe stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] 
powinien wynosić Is ≥ 1,0. PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane 
zgodnie z wymogami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
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5.4.Podbudowa 
Podbudowę pod ułoŜenie nawierzchni z płyt betonowych aŜurowych stanowi: 
− podbudowa tłuczeniowa z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z piasku gr. 3 cm 
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich 
normach, warunkach wykonania i odbioru robót 
Otwory płyt aŜurowych naleŜy wypełnić humusem. 
5.4.Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych naleŜy stosować krawęŜniki betonowe uliczne 
lub betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz krawęŜniki kamienne drogowe wg BN-
66/6775-01 [6]. lub obrzeŜa betonowe 
Rodzaj stosowanych krawęŜników-obrzeŜy powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub 
wskazaniami InŜyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.5.Podsypka 
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) naleŜy stosować piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. 
Grubość podsypki i warunki jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, lub 
wskazaniami InŜyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.6.Układanie płyt betonowych-aŜurowych.                                                                              
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, wskazaniami InŜyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową lub wskazaniami InŜyniera. 
Wypełnienie otworów przez zamulanie – humusem, zamulenie powinno być wykonane na pełną 
wysokość płyt. 
Wbudowane  elementy  winny  spełniać  wymagania  techniczne  określone  we właściwej 
Aprobacie  Technicznej. 
Wykonawca  winien  zapewnić  dostawę  materiałów  spełniające  te  wymagania  wraz  z  
świadectwem  badań  i  klasyfikacji  wydanymi  przez  producenta. 
 
6.Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót. 
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 
-Badania pełne przeprowadza producent płyt. 
-Badania zwykłe naleŜy przeprowadzać przy kaŜdym odbiorze płyt, według następującego 
zakresu: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
− sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-
03/01 [7]. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi do akceptacji 
wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych.  
Kontrola  jakości  robót  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  norm  branŜowych  oraz  zasad  
sztuki  budowlanej. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę  jakości  robót, materiałów  i  urządzeń. 
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6.3.Badanie w czasie robót. 
6.3.1.Badanie podłoŜa. 
NaleŜy sprawdzić, czy przygotowane podłoŜe odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2. 
6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 
Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 
6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
NaleŜy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego 
odcinka 
6.3.4. Sprawdzenie ułoŜenia płyt betonowych                                                                   
Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płyt naleŜy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej 
na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1.Równość                                                                                                                    
Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [11]. 
Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2.Spadki porzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
 ± 0,5%. 
6.4.3.Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.4.4.Ukształtowanie osi.                                                                                                                   
Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 
5 cm. 
6.4.5. Szerokość nawierzchni.                                                                                               
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.6.Grubość podsypki   (warstwy wyrównawczej)                                                                                                     
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt betonowych podano w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

3 Ukształtowanie osi w 
planie 

10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

 
7.Obmar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
- Jednostką obmiarową  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni nawierzchniowych   
płyt betonowych, aŜurowych. 
 
8.Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoŜa lub podbudowy, 
-   wykonanie podsypki. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Polega  na  ocenie  wykonania  zakresu  robót  objętych  umową  i  kosztorysem  ofertowym  pod  
względem  ilości, jakości. 
 
9.Podstawa płatności. 
9.1.Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa lub podbudowy, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie płyt, 
− wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
− pielęgnację nawierzchni, 
-   przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
10.Przepisy związane 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania               i ocena zgodności 
3. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i 

drogowe 
7. BN-80/6775-

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

8. BN-80/6775-
03/02 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty drogowe 

  9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
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planografem i łatą 
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
 
 
  
Szczecinek, styczeń 2013 r.                                                                                     
                                                                    
                                                                           Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


