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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
                          
 CPV : 
 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i 
roboty ziemne 
 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszy ch 
 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów  sportowych i 

rekreacyjnych 
45340000-2  Instalowanie ogrodze ń, płotów i sprz ętu ochronnego 
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych  
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów  zieleni 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1. Wstęp     
 

1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiaj ącego: 
 

UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW LE ŚNYCH 
GMINY JEŻOWE na dz. nr ewid. 6774/4, 6774/5, 6776/3, 6776/4 

 
 

 
                            

1.2. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podstawowych robót budowlanych wchodzących w 
skład zadania opisanego w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja jest podstawą do opracowania materiałów 
wyjściowych do dokumentów przetargowych oraz do opracowania zlecenia 
na wykonanie robót ujętych w zadaniu opisanym w punkcie 1.1. Zakres 
niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące robót 
wykonywanych w obiekcie. Określa ona wymagania Zamawiającego oraz 
warunki realizacji robót niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości robót oraz ogranicza dopuszczalne odstępstwa od reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST . 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z modernizacją terenu parku w Jeżowem  i obejmują: 
- prace pomiarowe z wytyczeniem elementów zagospodarowania terenu 
- wykonanie koryt na całej szerokości ciągów komunikacyjnych 
- wykonanie rowków pod krawężniki 
- montaż obrzeży trawnikowych 8 x 30 cm  
- wykonanie palisady schodów z drewna fi 10-12cm 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

grunt kategorii I-IV 
- wykonanie podbudowy i nawierzchni  z tłucznia, po zagęszczeni 15cm 

placów postojowych  
- wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego 7cm 
- wykonanie nawierzchni z mączki ceglanej 
- wytyczenie ścieżek gruntowych 
- plantowanie  na całej szerokości ścieżek mechanicznie, grunt kategorii I-IV 
- układanie nawierzchni gruntowych z ziemi urodzajnej torfowo piaszczystej  



 4 

- wykonanie trawników dywanowych siewem, kategoria gruntu III 
- ułożenie geowłókniny pod plac zabaw i zasypanie warstwą piasku gr. 30cm 
- montaż altany  i urządzeń na placu zabaw 
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtką z przęseł drewnianych o 

wysokości 0,98m 
- dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej 
- wykonanie podłoża z kostki drewnianej dębowej 10cm- klocek okrągły 

dębowy na podsypce i zasypce gliniano- piaskowej 
- montaż koszy na śmieci 
- montaż stojaka na rowery 
- montaż ławek parkowych 

 
 

1.5. Określenia podstawowe . 

Ilekroć ST jest mowa o: 

1.5.1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć  

a) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami, 

b) obiekt małej architektury; 
1.5.2. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę obiektu budowlanego; 

1.5.3. Robotach budowlanych – należy prze to rozumieć budowę, a także 
prace polegające na przebudowie, montażu, lub rozbiórce obiektu 
budowlanego; 

1.5.4. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy; 

1.5.5. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy,  lub 
wykonywanie robót innych, niż budowa obiektu budowlanego; 

1.5.6. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę, wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 
opisy służące realizacji obiektów, operaty geodezyjne, książka obmiarów, 
ewentualnie dziennik montażu; 

1.5.7. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie; 

1.5.8. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego, lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości; 

1.5.9. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wrób pojedynczy, lub jako zestaw 
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wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową; 

1.5.10. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy 
określone w ustawie z dn. 15.12.2000 o samorządach zawodowych 
architektów i inżynierów budownictwa, oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r., Nr.5, 
poz. 42 z późn. zmian.); 

1.5.11. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót; 

1.5.12. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę; 

1.5.13. Rejestrze obmiarów (książce obmiarów) – należy przez to rozumieć – 
zaakceptowaną przez ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
polegają potwierdzeniu przez ZRU; 

1.5.14. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 
naukowej zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
potrzebnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 

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

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

1.5.17. poleceniu zarządzającego realizacją umowy (ZRU) – należy przez to 
rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez ZRU w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy; 

1.5.18. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej; 

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

 
 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru: 
 

a)     Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 

b) Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. 
 

c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej  będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 
 

d) Zabezpieczenie terenu budowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
•  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczącychochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

 
f) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
 

g)    Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

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

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

 
 
2.  Materiały.  

a)     Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
        Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami 
technicznymi. 
 
b)      Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
          Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 
odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 
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do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
 
3.   Sprzęt. 
  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. Transport 
 
    Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
      Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  Wykonanie robót 
 
1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

•  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z 
części opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt technologii i organizacji budowy, 
 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-jektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów  robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu  
       i wykonywaniu robót zostaną  poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
 
5.   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na   wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i  wytycznych. 
 
6.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w  czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
 
1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników 
badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw,   lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
2. Cetryfikaty  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
7.  Dokumentacja budowy: 

 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.Decyzje 
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Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
ST. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 

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

8. Obmiar robót 
 
 
1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
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ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 
 

9. Odbiór robót 
 
1.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

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

1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
1.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
1.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 - Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 - Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
1.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji  
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu . 
 
10.  Podstawa płatno ści  
1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 

wyłączeniem podatku VAT. 
 

11. Przepisy zwi ązane 
 
1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 
Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 
122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity 
tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 
2. Rozporządzenia 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w 
sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w 
sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1780). 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042). 

3. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
CPV : 
 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i 
roboty ziemne 
 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszy ch 
 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów  sportowych i 

rekreacyjnych 
45340000-2  Instalowanie ogrodze ń, płotów i sprz ętu ochronnego 
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych  
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów  zieleni 
 
 
NAWIERZCHNIE PLACÓW POSTOJOWYCH, ŚCIEŻEK PIESZYCH  I 
PLACÓW ZABAW  
WYPOSAŻENIE PLACÓW i TERENÓW REKREACYJNYCH  
  
 

 

1. WSTĘP. 
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1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 
wykonywania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni 
oraz wykonaniem elementów małej architektury i  zagospodarowanie placów   
. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z  uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu leśnego: 
- prace pomiarowe z wytyczeniem elementów zagospodarowania terenu 
- wykonanie koryt na całej szerokości ciągów komunikacyjnych 
- wykonanie rowków pod krawężniki 
- montaż obrzeży trawnikowych 8 x 30 cm  
- wykonanie palisady schodów z drewna fi 10-12cm 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

grunt kategorii I-IV 
- wykonanie podbudowy z tłucznia, po zagęszczeni 15cm 
- wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego 7cm 
- wykonanie nawierzchni z mączki ceglanej 
- wytyczenie ścieżek gruntowych 
- plantowanie  na całej szerokości ścieżek mechanicznie, grunt kategorii I-IV 
- układanie nawierzchni gruntowych z ziemi urodzajnej torfowo piaszczystej  
- wykonanie trawników dywanowych siewem, kategoria gruntu III 
- ułożenie geowłókniny pod plac zabaw i zasypanie warstwą piasku gr. 30cm 
- montaż altany  i urządzeń na placu zabaw 
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtką z przęseł drewnianych o 

wysokości 0,98m 
- dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej 
- wykonanie podłoża z kostki drewnianej dębowej 10cm- klocek okrągły 

dębowy na podsypce i zasypce gliniano- piaskowej 
- montaż koszy na śmieci 
- montaż stojaka na rowery 
- montaż ławek parkowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 
S.T„Wymagania Ogólne” 
 
2.  MATERIAŁY.  

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”. 
 

Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
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świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób 
ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 

Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają 
wymagania zawarte w BN-72/8932-01 i są zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub poleceń Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium 
Wykonawcy, zgodnie z: 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. 
Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi 
wskaźnikami: 
• wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

• wskaźnik piaskowy > 35, 

• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  
Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do Robót ziemnych mają zastosowanie: 
• Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania 

wykopów. 

• Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
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- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek i formowania nasypów. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione 
przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów z przeznaczeniem na 
odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w Kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiaru wilgotności. 
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca 
ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i 
dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w BN-
72/8932- 01. 
 

2.2. Place postojowe, doj ścia ci ągi piesze  

 

Podbudowa z kruszywa łamanego - materiałem do wykonania podbudowy z 
kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] 
powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 
podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą - jednowarstwową. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać 
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

Właściwości kruszywa 
  Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

 
Lp
. 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania Kruszywa 
łamane  

Podbudowa zasadnicza 

Badania 
według 

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

od 2 do 10 PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, 
% (m/m), nie więcej niż 5 

PN-B-06714 
-15 [3] 

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

35 
PN-B-06714 

-16 [4] 

4 

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem 
nie ciemniejsza niż 

 
wzorcowa PN-B-06714-26 [1] 

5 

Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 30 do 70 BN-64/8931 
-01 [19] 
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6 

Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotu bębna w 
stosunku do 
ścieralności całkowitej, 
%, nie więcej niż 

 
 

35 
 
 
 

30 

 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [10] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 3 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 

Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
5 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 

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

 
1 

PN-B-06714 
-28 [9] 

10 

Wskaźnik nośności wnoś 
mie-szanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 
≥ 1,001) 

b) przy zagęszczeniu IS 
≥ 1,032) 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

PN-S-06102 
[15] 

1) – dla podbudowy pod nawierzchnię z kostki, 2) – dla podbudowy w miejscu 
przekopu 

 

 
 

• obrzeża chodnikowe wysokie Ow o wymiarach 8x30x100 cm gat. 1: 
 obrzeże Ow - I/8/30/100 BN-80/6775-03/04 [9]. 

• kołki drewniane impregnowane ciśnieniowa  
 
2.3. Ścieżki gruntowe, trasa biegowa narciarska, boisko wielo funkcyjne   
 
Konstrukcja nawierzchni ścieżek gruntowych boiska wielofunkcyjnego o 
nawierzchni z trawy naturalnej  : 

Warstwa wegetatywna    : 
- Grubość projektowanej warstwy: 10 cm 
Ziemia urodzajna (humus) będzie dowieziona z zewnątrz. Powinna być 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia 
urodzajna powinna zawierać torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba 
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rodzima w proporcjach - 20% - 20% -60%.  Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań 
w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
Optymalny skład granulometryczny: 
· frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %, 
· frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %, 
· frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %, 
· zawartość fosforu (P2O5 > 20 mg/m2, 
· zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
· kwasowość pH ³ 5,5. 
 
Trawa 
Do obsiania należy stosować specjalne mieszanki traw Są to trawy o kolorze 
żywozielonym i jasnozielonym z dominacją liści płaskich. 
Przykładowy skład mieszanki 
· życica trwała Stadion – 50 % 
· życica trwała Gazon – 10 % 
· Kostrzewa czerwona Areta – 30 % 
· Kostrzewa czerwona Leo – 5 % 
· Wiechliną łąkowa Primo – 5 % 
Mieszanka ta nadaje się na gleby średniozwięzłe i próchnicze o średnim 
uwilgotnieniu. Porost trawy wybitnie dywanowy. Mieszanka nadaje się na 
bardzo intensywne użytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne 
ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadają szybką zdolność regeneracji i 
odnowy runi. Mieszanka traw użyta przez wykonawcę 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.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem  w czasie transportu i przechowywania. 
 
bramki do piłki r ęczne j - Poprzeczka i słupki z profilu stalowego 80x80 mm 
połączone są ze sobą rozłącznie wkrętami w czopach stalowych. Rama 
bramki cynkowana i malowana, a pasy malowane w kolorze czarnym. W skład 
kompletu wchodzą stalowe ramiona boczne z rury o średnicy 38 mm. Rama 
wyposażona jest w zaczepy do mocowania siatki. Wymiary bramki w świetle 
3x2 m, standardowa głębokość bez słupków po zabetonowaniu 1,5 m. 
 
2.3. Plac zabaw  
 
30 cm - nawierzchnia piasku kwarcowego  (kruszywo łamane frakcja (0-
2mm)) 
Geowłóknina filtracyjna: 
- materiał - polipropylen  
- grubość - 1,1 mm  
- gramatura - 105 g/m2  
- włókna  ciągłe wzmacniane  mechanicznie  
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- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w poprzek 7,5/7,5 kN/m 
- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/ w poprzek 90/75% 
- odporność na przebicie statyczne 1200 N  
- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu 
130 l/ (m2* s) 
warstwa rodzimego gruntu  
ogrodzenie placu zabaw  wykonane z przęseł drewnianych wysokość 0,98m 
z furtką drewnianą o szerokości 101cm 
altanka zabawowa  1 (nr. kat. alz-01) lub podobna o zbliżonych parametrach i 
polem zdarzenia około 580x560cm z max. wysokością upadku 0,5m  
huśtawka kucyk np. nr. kat. kuc-o1 lub podobny o zbliżonych parametrach i 
polem zdarzenia około 400x410cm  
karuzela flox  lub podobna o zblizonych parametrach z polem zdarzenia około 
550cm  
urządzenie trójka flox lub podobne o zblizonych parametrach z polem 
zdarzenia około �390cm  
tablica informacyjna 
 
2.4. Altanka le śna  
 
Posadzka  z kostki dębowej gr 10 cm impregnowana ciśnieniowo  
Podsypka  piaskowo glinasta  
Gril  ogrodowy - Konstrukcja grilla wykonana z betonu klasy B30,  
  Palenisko wykonane jest z betonu odpornego na wysokie temperatury do 
13500C.  
ruszt 80 x 29 cm  
podstawa 92 x 51 cm 
płyta pod kominek 110 x 74 x 9 cm  
 
2.4. Wyposa żenie terenu le śnego  

 
Ławka parkowa  betonowo-drewniana  z oparciem  
- Dane techniczne: 
długość - 210 cm 
szerokość -  65 cm 
wysokość -   80 cm 
waga  - ok. 170 kg 

Materiały wykonania ławki z oparciem 
siedzisko: listwy z drewna iglastego  
konstrukcja siedziska: stal  
podstawa: beton piaskowany  

Kolorystyka ławki z oparciem: 
siedzisko:  palisander  
konstrukcja siedziska: grafit  
podstawa: beton piaskowany  

Montaż ławki z oparciem: przez zabetonowanie elementów kotwiących  
 
Kosz  na śmieci stojący z elementami drewnianymi 
• pojemność 35 litrów 
• wyposażony w popielnice 
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• malowany farbami proszkowymi 
• kosz wolno-stojący  
stojak na rowery sześcio stanowiskowy stalowy zabezpieczony przez 
ocynkowanie ogniowe 

 

 
3.  SPRZĘT. 
 
 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji 
ST„Wymagania Ogólne” 
 
4. TRANSPORT. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST 
„Wymagania Ogólne. 
 Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji 
ST„Wymagania Ogólne” 

 

5.2. Place postojowe, doj ścia ci ągi piesze 

Konstrukcja nawierzchni dla placów postojowych i  chodników:  

Koryto wraz z plantowaniem  i zagęszczeniem 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 Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Z uwagi na zakres robót, profilowanie należy wykonać ręcznie. Ścięty 
grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.0. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w 
miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem, 
betonem  lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podłożem pod podbudowę jest profilowane koryto na poszerzeniu jezdni.  
Ukształtowanie podbudowy należy wyznaczyć przy użyciu palików lub szpilek. 

 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna 
być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie 
uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 
grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej t.j 15 cm i zarazem nawierzchni . Warstwa podbudowy 
i nawierzchni  powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki 
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [22] powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 
1, lp. 11. 
Chodniki częściowo  obramowane są obrzeżem betonowym o wymiarach 30 
cm x 8cm ustawionym na podsypce cementowo piaskowej  

 
5.3. Ścieżki gruntowe, trasa narciarska, boisko wielofunkcyjn e  
 
Przed przystąpieniem do plantowania  podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 
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 Z uwagi na zakres robót, profilowanie należy wykonać ręcznie. Ścięty 
grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.0. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% wilgotności optymalnej. 
Przed wykonaniem uzupełniającego podłoża pod nawierzchnię trawiastą ścieżek 
gruntowych (trasa narciarska ) należy zbadać PH gruntu i dostępnej ziemi urodzajnej 
i ustalić skład mieszanki ulepszającej. Skład mieszanki winien zostać 
zatwierdzony przez Inżyniera.  

Na tak przygotowanym podłożu należy rozłożyć przygotowaną mieszankę 
ziemi urodzajnej, piasku, torfu, ziemi urodzajnej  i nawozów mineralnych 
warstwą o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Ułożoną warstwę wyrównać w 
sposób zmechanizowany lub ręczny , deszczować oraz zagęścić lekkim 
wałem. 

Składniki warstwy wegetacyjnej winny być dobrze wymieszane aby uzyskać 
dobrą przepuszczalność wody. Zagęszczenie warstwy wegetacyjnej do Is = 
0,65-0,75.  

Do obsiania nawierzchni ścieżek gruntowych  używa się mieszanki traw 
opisanej w punkcie ,,materiały'' .  o właściwościach potwierdzonych 
świadectwami wydanymi przez upoważnione do tego instytucje w ilości nie 
mniejszej niż 30 g/m2 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastej 

· ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, bez kamieni i 
zanieczyszczeń, 

· przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 
wałem  kolczatką lub zagrabić, 

· siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

· okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

· nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 do 4 kg na 100 m2, 

· przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 
kolczatką, 

· po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania 
wody., 

· mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacją lub inna o 
podobnym składzie 

 
5.4. Plac zabaw  
 
 
Wybudowanie placu zabaw o nawierzchni piaszczystej   
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Technologia wykonania dla nawierzchni  
- Korytowanie terenu 
-  Odłożenie urobku humusu i gruntu rodzimego na odkład 
- Wyrównanie i ubicie warstwy 
-  Ułożenie geowłókniny  
-  Rozrzucenie wierzchniej warstw piasku 

Każde urządzenie do zabaw powinno być zamontowane na określonym 
obszarze zgodnie z zaleceniami producenta  z  zachowaniem  stref   
bezpieczeństwa.  Strefa bezpieczeństwa rozciąga się co najmniej 1,5m 
poza urządzenie. Strefy bezpieczeństwa mogą czasami zachodzić na 
siebie - nie dotyczy to zjeżdżalni, karuzeli, zjazdów linowych i innych 
zabawek ruchomych. 

5.5. Altanka le śna   
 
Posadzkę z impregnowanej ciśnieniowo kostki dębowej  gr 10 cm wykonać na 
podsypce i zasypce z gliny piaszczystej  

Grill ze względu na swoją wagę, montaż przez ustawienie zgodnie z 
zaleceniem producenta. Wyrób powinien posiadać znak o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie  

 

5.6. Elementy wyposa żenia placu le śnego  
 
Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe  
w podłożu w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo  
i zabezpieczone powierzchniowo środkami nietoksycznymi. Wszystkie 
elementy metalowe będą malowane proszkowo lub ocynkowane  

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania 
Ogólne”,  
- równość wyplantowania 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń 
− Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5% 
− Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 
− Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ± 1,0 cm. 
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 

- jakości zastosowanego materiału. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” . 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w 
ramach poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej 
przedmiar robót. 
 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”, 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone 
wymagania zostały spełnione . 
 
9. PODSTAWA PŁATNIO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej  Wymagania ogólne" . 
 Podstawą   rozliczenia   finansowego,   z   uwzględnieniem zapisów 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie o wykonanie 
robót, jest faktycznie wykonana i odebrana 
ilość robót wg zaoferowanych cen jednostkowych, które obejmują: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy wykonanie i  montaż  
elementów zagospodarowania  
• ustawienie, pracę i rozebranie potrzebnych rusztowań, zabezpieczeń 
•  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1.  Normy. 

   

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy 
dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami 
zapewnienia jakości. 

PN-90/B-14501 Zaprawy   budowlane  zwykłe 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 
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BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
i obrzeża. 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego 
 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 


