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SST.02.01. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  
1. WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów małej architektury w ramach 
inwestycji pn. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW  W MIEJSCOWOŚCI FURMANY 
 
1.2. Zakres stosowania SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót 
związanych z elementami małej architektury dla inwestycji pn. PRZEBUDOWA PLACU 
ZABAW  W MIEJSCOWOŚCI FURMANY  
 
1.3. Zakres robót objętych SST W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą 
prace związane z dostawą i wykonaniem elementów małej architektury: Dostawa i montaż 
elementów małej architektury: - zestawu do placu zabaw, 
 
 1.4. Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w OST 
„Określenia podstawowe” pkt. 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 2.  
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1. Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować 
następujące podstawowe materiały: Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót 
powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom uprawnionej 
jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu gdy będą 
użyte do robót były zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego 
pochodzenia. Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane, 
właściwie oznaczone, powinny posiadać : - certyfikat na znak bezpieczeństwa, - certyfikat 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. Zdjęcia przykładowych 
elementów oraz stosowanych materiałów małej architektury znajdują się w dokumentacji 
projektowej.  
 
2.2. Drewno i elementy drewniane Drewno w elementach malej architektury stosowane jest 
jako olistwowanie konstrukcji stosuje się drewno gatunków iglastych (modrzew, świerk) lub 
liściastch (dąb), impregnowane ciśnieniowo i zabezpieczone olejem do drewna. Olej 
dwuskładnikowy twardy, bezrozpuszczalnikowy na bazie olejów roślinnych. Właściwości 
oleju do drewna: • 100 % substancji stałych – wolny od rozpuszczalników • Naturalny, 
matowy wygląd drewna • Doskonała odporność na plamy wody, • Podwyższona 
antypoślizgowość, grupa R10 wg BGR 181 i normy DIN 51130 Elementy drewniane muszą 
odpowiadać normom i być wolne od wad związanych ze wzrostem drzewa (sęki, rdzenie 
położone mimośrodowo, rdzenie podwójne, zawoje, skręt włókien, pęknięcia mrozowe itp.), z 
procesami gnilnymi, z żerowaniem owadów.  
 
2.3. Elementy stalowe Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub są cynkowane 
i malowane proszkowo, odporne na wpływy atmosferyczne. Śruby, podkładki, nakrętki z 
zabezpieczeniem zapobiegającym samoczynnemu odkręcaniu się wykonane są ze stali 
szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.  
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2.4. Stal nierdzewna Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukcyjny urządzeń i 
budowli małej architektury, w formie płaskowników, profili, siatki. Stal nierdzewna zaliczana 
jest do grupy stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, a mianowicie do stali 
odpornych na korozje ze strony np.: czynników atmosferycznych (korozja gazowa), 
rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych (korozja w cieczach). Nierdzewność 
uzyskuje się poprzez wprowadzenie do stali odpowiednich dodatków stopowych. W 
przypadku stali chromowej nierdzewnej jest to chrom (Cr). Należy jeszcze nadmienić, że stal 
staje się nierdzewną, gdy zawiera więcej jak 13%Cr. Ma to ścisły związek ze skokową 
zmianą potencjału elektrochemicznego, który można zaobserwować na wykresie: potencjał 
elektrochemiczny//zawartość chromu w stali (pomiędzy 12%Cr a 14%Cr). Stale nierdzewne 
podlegają obróbce cieplnej (hartowanie, odpuszczanie).  
 
2.5. Stal ocynkowana Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urządzeń 
małej architektury, często pokrywany proszkowo lakierem wg palety barw. Elementy 
stosowane w formie płaskowników, rur, profili. 
Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozją poprzez nałożenie warstwy cynku. 
Powłoka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto można 
przedłużyć jej trwałość oraz nadać wyrobom pożądane walory estetyczne przez pokrycie 
ocynkowanej powierzchni dodatkową powłoką lakierniczą lub malarską. Antykorozyjne 
właściwości powłok cynkowych polegają na tym, że cynk może tworzyć niezwykle odporne i 
bardzo trudno rozpuszczalne powłoki kryjące. Tworzą się one podczas kontaktu z 
powietrzem i wodą, składają się głównie z zasadowego węglanu cynku i to one są 
odpowiedzialne za właściwą ochronę przed korozją. Wprawdzie z biegiem lat są one w 
niewielkich ilościach znoszone przez wiatr i wpływy atmosferyczne, jednak z uwagi na 
znajdujący się pod nimi cynk, powstają na nowo. Jakość uzyskiwanych powłok cynkowych 
(połysk, gładkość, grubość, przyczepność, itp.) jest na nich różna i zależy od składu 
chemicznego, w szczególności od zawartości węgla , fosforu i krzemu. Zawartość węgla i 
krzemu w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%.  
 
2.6. Beton i elementy betonowe Beton stosuje się do fundamentowania, jako podbudowy 
elementów małej architektury stosuje się beton klas zgodnie z normą PN-EN 206- 1. 2.7. 
Laminat HPL Laminat stosuje się w urządzeniach placu zabaw. HPL to termoutwardzone 
tworzywo warstwowe otrzymywane poprzez prasowanie w warunkach wysokiego ciśnienia i 
temperatury kilku warstw papieru rdzeniowego impregnowanego żywicą fenolową oraz 
papieru dekoracyjnego traktowanego żywicami melaminowymi.  
 
3. SPRZĘT 
 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 
OST „Wymagania ogólne”. Obiekty i elementy małej architektury na czas transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek 
dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych 
proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich 
przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. Pozostałe materiały 
potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. Do 
transportu należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia elementów o 
długości dostosowanej do maksymalnej długości przewożonych prefabrykatów. Pozostałe 
materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed 
uszkodzeniem. Elementy konstrukcji drewnianej załadowane na środki transportu powinny 
odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, 
odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie 
powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy 
wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie 
transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
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4. TRANSPORT 
 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
 
4.2. Transport materiałów koniecznych wyposażenia placu w obiekty i elementy małej 
architektury Budowle i urządzenia małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych 
drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W 
czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na 
środkach transportu pasami transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania 
również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 5.  
 
5.2. Wykonanie robót dotyczących małej architektury - Opis robót związanych                         
z fundamentowaniem znajduje się w SST.1.  
 
ROBOTY. - Elementy małej architektury muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami 
producenta i odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych np. poprzez galwanizacje ogniową, dwukrotne malowanie proszkowe (wg 
palety RAL) oraz muszą posiadać łożyska typu zamkniętego. 
  
5.3. Dostawa i montaż obiektów małej architektury: Nie dopuszcza się stosowania urządzeń 
prototypowych. Wszelkie zastosowane urządzenia muszą być już zainstalowane na 
ogólnodostępnych lub przedszkolnych placach zabaw. Wykonawca przed na etapie oferty 
przetargowej przedstawi karty materiałowe z załączeniem wszelkich dokumentów 
potwierdzającym ich parametry techniczne i higieniczne oraz wykaz adresów gdzie dane 
urządzenie zostało zainstalowane. Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały 
oraz urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów 
stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu, 
dopuszcza się stosowanie zamienników jednak o parametrach nie gorszych niż 
zaproponowane. Wszystkie nowe zabawki powinny posiadać atesty i dopuszczenia do 
użytkowania. Rozmieszczenie urządzeń powinno zostać sprawdzone przez wykonawcę w 
terenie i uwzględniać rzeczywiste strefy bezpieczeństwa. Urządzenia i ich rozmieszczenie 
muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176:2009. Montaż urządzeń Wszystkie urządzenia 
zabawowe, urządzenie do street workout oraz elementy małej architektury (tablica 
informacyjna) mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy lub 
producenta.  
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Zestaw placu zabaw (poz. SW) 
 
 Zestaw placu zabaw składający się z:  
 

- zestaw zabawowy - 368x450cm 
- huśtawka - 49,5x300cm 
- bujak x2szt.- 23,5x95,5cm 
- huśtawka podwójna - 204x330cm 
- karuzela tarczowa - 150x150cm 
- ławka metalowa z oparciem - 150x61cm 
- śmietnik - 42,2x38,4cm 
- tablica regulamin - 39x4cm 
- ścianka wspinaczkowa - 132x288cm 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 
6.2. Kontrola jakości materiałów Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca robót ma obowiązek 
dostarczyć wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów, elementów urządzeń i zestawów.  
 
6.3. Kontrola jakości wykonywanych robót Kontrola jakości wykonywanych robót polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną i SST. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu: - rozmieszczenia elementów małej architektury zgodnie z 
dokumentacją - zgodności zastosowanych materiałów i elementów z dokumentacją 
techniczną, - stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów, - zastosowanej kolorystyki 
elementów, - połączeń śrubowych  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z 
formularzem wyceny robót (przedmiarem robót).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 8.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w ustalonym 
terminie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 
płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
 
9.2. Cena wykonania montażu elementów małej architektury: kpl./szt. - dostarczenie 
elementów małej architektury, - montaż.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
1. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane 
przez producentów.  
2. PN-EN 10088. Stalnierdzewna. Podział  
3. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe) -Wymagania i badania  
4. PN-86/B-89030.01;02. Elementy budowlane z tworzyw sztucznych  
5. PN-H-04684 Ochrona przed korozją- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, 
aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza  
6. PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane  
7. PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. Gatunki  
8. PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy blach grubych, 
cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia  
9. PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, 
prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia  
10. PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczeniastatycznei projektowanie. Postanowieniaogólne  
11. PN – 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczeniastatycznei projektowanie. Złącza.  
12. PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.  
13. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
14. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny dla zadania 
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW  W MIEJSCOWOŚCI FURMANY 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu jw. . 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nienadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować: 

      -równiarki, 

       - spycharki, 

      - łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

      -koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 
użycia, należy stosować: 

      - noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 

      - łopaty i szpadle. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport humusu i darniny 
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Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu. 

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej 
do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób niepowodujący 
uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu 
i/lub darniny. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru . 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru . 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru , według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

5.3. Zdjęcie darniny 

Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest 
pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który 
nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu 
wykorzystania. 

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w 
regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku 
około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed 
powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie 
rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w 
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą 
do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do 
góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien 
przekraczać 4 tygodni. 
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Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez 
Inspektora Nadzoru . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i 
darniny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”      pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowaJednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy 
humusu lub/i darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

     - zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na 
odkład, 

     - zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych 
pryzmach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Nie występują. 
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D.04.01.01 KORYTOWANIE Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania     
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta na szerokości jezdni i wjazdów wraz           
z profilowaniem  i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania PRZEBUDOWA PLACU ZABAW    
W MIEJSCOWOŚCI FURMANY 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych          
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami            
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
  równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 

Nadzoru  może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 
5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

Korpusu ekspresowych Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50    



 
 

marbud Marcin Walkiewicz    NIP: 658-180-53-68    email:walek280@gmail.com 
ul. Tarnowskiego 28/3                   REGON: 520496783 
39-400 Tarnobrzeg                         tel. 668-525-699 Strona 14 

 

cm od powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97 
  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru  oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  
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6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
       odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
       załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład l 
      lub nasyp, 

       profilowanie dna koryta lub podłoża, 
       zagęszczenie, 
       utrzymanie koryta lub podłoża, 
       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D 04.02.01 NAWIERZCHNIA Z PIASKU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z piasku dla 
zadania PRZEBUDOWA PLACU ZABAW  W MIEJSCOWOŚCI FURMANY 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
zadaniem: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW  W MIEJSCOWOŚCI FURMANY i obejmują:  

- wykonanie podbudowy z piasku. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z określeniami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw podbudowy jest piasek. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Piasek stosowany do wykonywania warstw podbudowy powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  

2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek, 
 walców statycznych, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.01 
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy podbudowy powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

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

5.4. Odcinek próbny 

 Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego. 

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej 

 Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy podbudowy podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 

Lp. Wyszczególnie
nie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość 
poprzeczna 

10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8 Zagęszczenie,  w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
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wilgotność kruszywa nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie powinna być mniejsza od szerokości podanej w dokumentacji 
projektowej i nie może się różnić na plus nie więcej jak 10cm od szerokości projektowanej. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy podbudowy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy podbudowy należy mierzyć 4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  
5 cm. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy nie powinna być mniejsza od grubości podanej w dokumentacji 
projektowej i nie może się różnic na plus nie więcej jak 10% grubości projektowanej. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 
2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 
[2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 



 
 

marbud Marcin Walkiewicz    NIP: 658-180-53-68    email:walek280@gmail.com 
ul. Tarnowskiego 28/3                   REGON: 520496783 
39-400 Tarnobrzeg                         tel. 668-525-699 Strona 21 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy  odsączającej. 

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:  zgodnie z przedmiarem. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej  z kruszywa obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-06.01.01 OBSIANIE TRAWĄ  
 
1. WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych obsianiem trawą przy zadaniu 
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI FURMANY 
  
1.2. Zakres stosowania SST  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z obsianiem trawą przy zadaniu PRZEBUDOWA PLACU 
ZABAW W MIEJSCOWOŚCI FURMANY 
 
1.4. Określenia podstawowe Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości 
zapewniające roślinom prawidłowy rozwój Torf ogrodniczy – materiał uzyskany przez 
kompostowanie torfu z odpadami roślinnymi Materiał roślinny – Sadzonki drzew, krzewów, 
kwiatów jednorocznych i wieloletnich Pozostałe stosowane określenia podstawowe są 
zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i 
ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi są: - torf ogrodniczy – powinien być dostarczony w opakowaniach 
producenta - nasiona traw – występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków: gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania - nawozy 
mineralne – powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym ( zawartość 
azotu, fosforu, potasu _ N.P. ): nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania - woda – bez specjalnych wymagań  
 
3. SPRZĘT  
Roboty będą wykonywane ręcznie 
 
 4. TRANSPORT  
Transport może odbywać się przy użyciu dowolnych środków transportu zaakceptowanych 
przez Inżyniera  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. pielęgnacja obsiewu.  
 
5.2. Wykonanie obsiania trawą terenu wokół urządzeń placu zabaw.  Wymagania dotyczące 
wykonania obsiani są następujące: - teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i 
zanieczyszczeń -teren powinien być obniżony w stosunku do obrzeży o około 2 cm – jest to 
miejsce na torf ogrodniczy(ok.4 cm) - teren powinien być wyrównany i splantowany - torf 
ogrodniczy powinien być rozścielony równą warstwą i wymieszany z nawozami mineralnymi 
oraz Wyrównany - przed sianiem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a 
potem wałem kolczatką lub zagrabić - siew powinien być dokonywany w dni bezwietrzne - 
okres siania – najlepszy jest okres wiosenny, najpóźniej do połowy września - na terenie 
płaskim nasiona wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na 100m - na skarpach nasiona są 
wysiewane w ilości 4 kg na 100m - przykrycie nasion następuje przez przemieszanie z 
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ziemą grabiami lub wałem kolczatką - po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana 
lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania - mieszanka nasion trawnikowych może być 
gotowa lub wykonana wg składu uzgodnionego z Inżynierem - największe zagłębienie 
powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzone łatą 3 metrową może 
wynosić 5 cm 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2 Wykonanie obsiania poboczy trawą. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega 
na: - oczyszczeniu terenu z zanieczyszczeń - rozścieleniu warstwy torfu z kontrolą grubości 
warstwy rozścielonej - prawidłowego uwałowania terenu D-06.02.01 Humusowanie terenu i 
obsianie trawą Strona 2 z 2 Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. T. Górgoń i S-ka - 
kontroli zgodności składu gotowej mieszanki z ustaleniami SST - gęstości zasiewu nasion - 
okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy - dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt 
małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. Kontrola robót przy odbiorze trawników 
dotyczy: - prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), - obecności gatunków 
niewysiewanych oraz chwastów.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (metr ) wykonanego obsiania trawą. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w ST DM.00.00.00  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy ( m ) obsiania terenu 
według dokonanego obmiaru i odbioru. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla 
założonego sposobu wykonania i obejmuje: - prace przygotowawcze - zakup i dostarczenie 
mieszanki nasion traw - obsianie mieszanką traw - podlewanie wodą i pielęgnacja - 
ewentualny powtórny obsiew - uporządkowanie terenu - wykonanie wszystkich niezbędnych 
pomiarów, prób i sprawdzeń - oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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  
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy  
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 


