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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót związanych z: 

„Budowa placu zabaw na terenie PSP nr 2, w Pionkach, realizowany w ramach programu Radosna Szkoła” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Dziennik  budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.3.3. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich  połączenia. 
1.3.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstr. nawierzchni. 
1.3.5. Księga obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dok. robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
1.3.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.3.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
1.3.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń na podłoŜe 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.3.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 
1.3.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
1.3.11. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.3.12. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.3.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji projektowej. 
1.3.14. Rysunki - część Dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
1.3.15. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 
elementu.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami InŜyniera. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w term. określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaŜe Wykonawcy Teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów głównych oraz reperów, 
Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawiera niŜej wymienione rysunki i dokumenty: 
a./ Dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych : 
W skład dokumentów przetargowych wchodzą n.w. załączniki dokumentacji projektowej: 

- Przedmiar robót 

- Specyfikacje Techniczne 
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b./ Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
I. Część opisowa 

Specyfikacje techniczne 
III. Część kosztorysowa – kosztorys inwestorski  
IV. Część rysunkowa   
  
c./ Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej  
Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia ze wszystkimi właściwymi 
Urzędami oraz z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia, a takŜe stosownymi 
instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
WyŜej wymienioną dokumentację projektową Wykonawca sporządzi w 5-ci egz. przedstawi InŜynierowi do akceptacji 
przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. 
  
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia dodatkowe, wynikające ze sposobu 
prowadzenia robót, uzgodnione z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekty organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieŜąco. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę 
kontraktową. 
1.5.2. 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 wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a./ utrzymywać Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b./ ponosić wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem gruntów po korytowaniu, 
c./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
2./ Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.3. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
Wykonawca będzie 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. 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze 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. 
1.5.6. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
Terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie kontraktowej. 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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 InŜyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
InŜyniera. 

2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie 
tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem 
lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z Terenu budowy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami InŜyniera. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych.  
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie po ich otrzymaniu.  
6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia mat. posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Materiały posiadające atesty i urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez InŜyniera 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 InŜyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
     odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  
     lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej, 
 

-    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
      wykonywania robót, 

-    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 przedłoŜone InŜynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie  
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.   
 (2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a./ zgłoszenie robót, 
b./ protokoły przekazania Terenu budowy, 
c./ protokoły z odbiorów robót 
d./ protokoły z narad i ustaleń, 
e./ korespondencję na budowie. 
 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania 
dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b./ odbiorowi częściowemu, 
c./ odbiorowi ostatecznemu,  
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  
     sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające  
     lub zamienne), 
3.  recepty i ustalenia technologiczne, 
4.  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
7.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii   
     telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych  
     robót właścicielom urządzeń, 
8.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji ślepego kosztorysu. 
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Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

-    wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z powrotem, 
montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

-  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

-  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym ślepym kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w  ST.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami dodatkowych projektów organizacji ruchu na 

czas trwania budowy wynikających ze sposobu prowadzenia robót drogowych, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów; przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy 
oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ 

1.  Opis elastycznej nawierzchni 

Nawierzchnia występująca w elementach o wymiarach 500x500mm 

 
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju 
poliuretanowego. Płytki w kolorze pomarańczowym są pokryte warstwą kolorowego granulatu 
EPDM. Wierzchnia cześć płytki powinna być gładka, po obwodzie sfrezowana. Spód płytki 
składa się z 16 wystających kwadratowych pól imitujących „tabliczkę czekolady”. 

 Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu systemowych karbowanych 
kołków montaŜowych. Osiem kołków montaŜowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach 
kaŜdego elementu nawierzchni. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd 
względem drugiego przesunięty o pół płytki. 
Wymagane kolory nawierzchni zgodne z wytycznymi programu RADOSNA SZKOŁA:  

Kolor pomarańczowy z granulatu EPDM zbliŜony do PANTONE 152 C, RAL 2011 – 
Tieforange 

Kolor niebieski zbliŜony do PANTONE 540 C, RAL 5003 – Saphirblau 

 

Wymagane parametry bezpiecznej nawierzchni 

l.p. Nazwa wartość 

1 
Materiał   - granulat gumowy 

      - poliuretan 
90% 
10% 

2 Twardość – wsp. Shore A 65-70 
3 Gęstość poprzeczna ≥ 780 kg/m³ 
4 Wytrzymałość na rozciąganie 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A) 
5 WydłuŜenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A) 

6 
Odporność na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 % 

wydłuŜenie) 
7 Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej temperaturze brak pęknięć (24h, temp. -40ºC) 
8 Ognioodporność klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102 
9 Współczynnik przepuszczania ciepła 1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6 
10 Wartość przewodzenia ciepła 0,08 W/m2 k 
11 Współczynnik rozpuszczalności zgodny z normą EN 71 
12 Trwałość odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników 
13 Oporność powierzchniowa min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V) 
14 Mrozoodporność brak rozdarcia (65 ShA) 
 

Zawartość metali cięŜkich w nawierzchni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pierwiastek jednostka Dopuszczalna wartość 

Arsen (As) mg/kg <1 
Ołów (Pb) mg/kg 1,5 
Kadm (Cd) mg/kg <1 
Chrom (Cr) mg/kg <1 
Bar (Ba) mg/kg <1 
Rtęć (Hg) mg/kg <0,05 
Antymon (Sb) mg/kg <1 
Selen (Se) mg/kg <1 
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2.  Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które naleŜy dołączyć do oferty 

- Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni 
- Atest Higieniczny PZH 

- Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 

- Certyfikat Bezpieczeństwa dla wysokości 1,3 , 1,85 , 2,20 oraz 3,00m 

- Badania na zawartość metali cięŜkich 
- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na 
przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tą nawierzchnię  

 

3.  Sposób układania nawierzchni 

Gotowe płyty są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie. 
Trwałe łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu 
systemowych karbowanych kołków montaŜowych. Osiem kołków 
montaŜowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach kaŜdego 
elementu nawierzchni. KaŜdy element trwale łączy ze sobą cztery 
kolejne elementy. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd 
względem drugiego przesunięty o pół płytki. 

Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym obrzeŜem betonowym z 
elastyczną nakładką o wymiarach 1000x280x60mm na ławie betonowej 
zwykłej. Elastyczna nakładka powinna mieć grubość ok.4cm. 

 

4.  Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyŜej +3oC oraz 
przy braku opadów atmosferycznych.  
W przypadku konieczności klejenia nawierzchni naleŜy zwrócić uwagę aby podczas 
wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w 
przedziale 40-90%, a temperatura podłoŜa  powinna być wyŜsza o co najmniej 3oC od panującej 
w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

 
5.  Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa 
upadków z Ŝądanej wysokości. 

- Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.  
- Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm. 
- Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niŜ ok. 5mm. 
- Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. 
 

6.  Sposób uŜytkowania i konserwacji nawierzchni 

- Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny słuŜyć 
- NaleŜy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które 

przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni 
- NaleŜy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a takŜe systematycznie usuwać 

pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, 
igliwie ...) UŜytkownik powinien prowadzić  bieŜącą  pielęgnację  nawierzchni 

- Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni 

- Nie naleŜy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni Ŝadnych obiektów o ostrych krawędziach. 
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- Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyŜworolkach, rowerach, motorach itp. 
- Przejazd samochodami ( policja, straŜ , pogotowie ratunkowe i inne słuŜby komunalne ) 

powinien być kontrolowany  -  równieŜ ze względu na nośność podbudowy. 
- Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie  np. poprzez nie 

prawidłowe wyprofilowanie podłoŜa nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w 
podłoŜu przepuszczalnym.  

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem naleŜy nawierzchnię 
oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci moŜna usunąć ręcznie lub przy 
uŜyciu szczotki.  

- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu. 
- W przypadku płytek z nakładką wykonaną z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane 

czynnikami środowiska mogą być ścierane. 
- Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez róŜne 

rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie płytek. 
- Istnieje moŜliwość występowania nieznacznych róŜnic w kolorystyce poszczególnych 

elementów gumowych, naleŜących do róŜnych partii produkcyjnych. 
- Kolor nawierzchni moŜe z biegiem czasu zmieniać intensywność. 
- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem 

lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duŜych powierzchniach. 
Przebarwienia lub wykruszenia są naturalnym procesem eksploatacyjnym i w Ŝaden sposób nie 
wpływają na jakość eksploatacji obiektu. 

 
UWAGI! 
- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 

normami. 
 

 
 

 


