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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania: Dokumentacja techniczna na 
zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Przyłuskiego i Sobieskiego: działka ewid.426/14, działka ewid. 
508. W ramach zadania inwestycyjnego 2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego. 
 
Realizacja projektu: Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic 
Przyłuskiego i Sobieskiego: działka ewid.426/14, działka ewid. 508. W ramach zadania 
inwestycyjnego 2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego możliwa jest jedynie 
pod warunkiem przeniesienia/usunięcia budynku stacji transformatorowej z terenu działek 
objętych opracowaniem (projekt przeniesienia stanowi odrębne opracowanie). 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie realizacji zadania: Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu u 
zbiegu ulic Przyłuskiego i Sobieskiego: działka ewid.426/14, działka ewid. 508. W ramach zadania 
inwestycyjnego 2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego. 

Zakres inwestycji obejmuje zakup i montaż elementów małej architektury w tym: 
- S1 - siedzisko z desek kompozytowych –  1 szt.  
- S2, S3 - siedziska okrągłe – 3 szt.  
- W1, W2, W3 - zamgławiacz – 3 szt.  
- P1 – pnie drewniane 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne„ punkt 2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wymagania podane w niniejszej ST 
są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
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Do wykonania elementów małej architektury należy użyć następujących gotowych elementów zgodnie z 
projektem i zasadami sztuki budowlanej.  
 
Materiały na roboty uzupełniające  
 
Do wykonania robót uzupełniających należy użyć następujących materiałów zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej:  
 
Beton C8/10  
 
Rama wsporcza siedziska  

Rama wsporcza - siedzisko z desek kompozytowych mocowanych do ramy wsporczej ze stali 
ocynkowanej (ceownika, kątownika, profil zamknięty do decyzji Wykonawcy), wym. 40x40x2 mm. 
Rozstawa dodatkowych porzecznych elementów ramy wsporczej co 50/60 cm.  

Sposób mocowania desek ławki do ramy wsporczej – deski przykręcane za pomocą wkrętów 
samowiercących, w sposób niewidoczny od wewnętrznej strony konstrukcji. Rama wsporcza 
przykręcana za pomocą wkrętów do punktowych fundamentów z betonu o wym. 60x50x 15 cm, klasa 
betonu C8/C10, posadowiony na warstwie pospółki o gr. warstwy min. 5 cm   

Materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb  
 
Wymagania dotyczące właściwości materiałów  
 
Łączniki mechaniczne Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w 
postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, wkrętów do drewna samo wiercących, sworzni, pierścieni 
zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-
EN 14592. Gwoździe Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 
 
 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
 
Nr Wygląd urządzenia Opis elementu małej architektury 
1  

Zgodnie z Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu 
oraz Rys. 3 Detal nawierzchni drewnianej (N1A)  
 

 
S1_ Siedzisko z desek 
kompozytowych  
Wymiary:  
 
Siedzisko bez oparcia ( S1) to 
konstrukcja z , lekka wizualnie, 
dostosowana do układu nawierzchni z 
desek kompozytowych (N1A) w 
kształcie fali, będąca jej integralną 
częścią.  

Specyfikacja:  

 Długość: 10,5 mb. 
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 Głębokość: 60 cm 
 Wysokość: 44,4 cm  
 Materiały oraz sposób 

montażu:  

Siedzisko z desek kompozytowych  o 
wym. 140x28 mm. Siedzisko z desek 
kompozytowych mocowanych do ramy 
wsporczej ze stali ocynkowanej ( 
ceownika, kątownika, profil zamknięty 
do decyzji Wykonawcy),wym.  40x40x2 
mm. Rozstawa porzecznych elementów 
ramy wsporczej co 50/60 cm.  

Sposób mocowania desek ławki do 
ramy wsporczej – deski przykręcane za 
pomocą wkrętów samowiercących, w 
sposób niewidoczny od wewnętrznej 
strony konstrukcji. Rama wsporcza 
przykręcana za pomocą wkrętów do 
punktowych fundamentów z betonu o 
wym. 60x50x 15 cm, klasa betonu 
C8/C10, posadowiony na warstwie 
pospółki o gr. warstwy min. 5 cm   

 
2  

 
 
 
 

S2_ Siedzisko okrągłe 
 
Wymiar: Siedzisko okrągłe ze stali 
cynkowanej i lakierowanej proszkowo, 
kolor RAL  5027, średnica 100 cm  

Wysokość: 400 mm 

S3_ Siedzisko okrągłe 
Siedzisko okrągłe ze stali cynkowanej i 
lakierowanej proszkowo, kolor RAL  
5014, średnica 60 cm 

Wysokość: 400 mm 

Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL 

Instalacja wg podłoża i wskazań 
producenta: przykręcane - przedłużone 
nogi o 12cm i przykręcanie do 
fundamentu- przedłużone nogi i 
fundamentowane 
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3 

 
 
 

W2_ Zamgławiacz wys. 1,9 m 
W3_ Zamgławiacz wys. 1,6 m 
 
Zamgławiacze FUN FOG ONE lub 
równoważne   (stal nierdzewna) o 
wysokości  1,6 m, 1,9 m, 2,3 m  
wyposażone w 20 dysz  
( 3 sztuki)  
Betonowy  fundament C8/C10 ( 3 sztuki)  
Centrala sterująca w szafie SKRF/ 600/ 1 
do montażu w gruncie (1 sztuka) 
Pompa podnosząca ciśnienie wody i zestaw 
filtra wstępnego 20’’w szafie  SKRF/ 600/ 1 
do montażu w gruncie (1 sztuka ) 
Zestaw przewodu sterującego (do 35 mb.) 
Zestaw przyłączeniowy do wody ( do 35 
mb.) 
Dostawa i montaż 
  

 

 
Zdjęcie poglądowe 

P1 – pnie drewniane  
 
Elementy jest elementem placu zabaw. 
Przejście między roślinnością 
wykonanie z pni drzew o zmiennych 
wysokościach i średnicach stanowi 
element  
 
Element częściowo zakopany w gruncie. 
Mocowane za pomocą wkrętów i 
fundamentowane ( beton C8/C10)  
 
Pień drzewa okorowany, oszlifowany, 
lakierowany o wys. 60 cm, średnica 55 
cm 5 szt. 
Wysokość po zamontowaniu 45 cm 
 
Pień o wys. okorowany, oszlifowany, 
lakierowany, 60 cm, średnica 35 cm 5 
szt. Mocowane za pomocą wkrętów i 
fundamentowane ( beton C8/C10)  
 
Wysokość po zamontowaniu 40 cm 
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D1 – drewniane domki dla owadów 
kolor RAL  5027 
kolor RAL  5014 
( 4 sztuki) 

 
 
 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, 
wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002 
oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
 
Gwoździe należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
Należy stosować:  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002  
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
 
Należy stosować:  
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.  
 
Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
 
Należy stosować:  
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  
 
Środki ochrony drewna  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami,  
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,  
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  
 
Składowanie materiałów i konstrukcji  
Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. Materiały i 
elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym, odizolowanym od 
niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Elementy 
poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z 
warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu 
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe 
odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania 
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nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być 
oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich 
deformacji. Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych 
mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 
15°, lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie 
powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów 
poziomych. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych.  
 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części : „Wymagania ogólne” pkt. 3.1 Roboty można wykonać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Zaleca się używać 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych, materiały powinny być zabezpieczone w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. Transport materiałów powinien 
odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem. Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi 
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
 
4.2. Transport materiałów 
  
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami 
transportowym i zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
 
Materiały jako gotowy element powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
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-  wymiary, 
-  liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
-  nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i 
substancji działających szkodliwie. 
 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. Montaż elementów 
zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi dołączoną do każdego 
urządzenia. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymogami ST, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na 
placu budowy wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Montaż elementów małej architektury/ elementów zagospodarowania terenu  
 
Montaż elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową. Ławki powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do 
podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą kotew, 
prętów, podkładek, za pomocą fundamentowania itp.) 
 
Elementy drewniane:  
- elementy drewniane z drewna struganego i pokryte powłokami impregnującymi drewno i 
zachowującymi rysunek słojów drewna - drewniane elementy łączone ze sobą wkrętami (łby w 
gniazdach w drewnie) i klamrami ciesielskimi  
Przy montażu elementów małej architektury należy uwzględnić zalecenia producenta tych elementów 
oraz zalecenia Inspektora. 5.3.2  
 
Roboty uzupełniające  
Należy wykonać następujące roboty uzupełniające zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:  
- Wykonać fundamenty pod siedziska z desek kompozytowych, siedziska okrągłe ze stali, 
zamgławiacze, pnie drewniane.  
- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikłe podczas wykonywania w/w robót oraz robót 
wymienionych w punkcie 5.1 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania w szczególności:  
- prawidłowe zamontowanie elementów małej architektury/ elementów zagospodarowania terenu 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 6 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości 
elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W 
przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych 
badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów 
powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola 
robót obejmuje: − sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją 
techniczną − stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, − sprawdzenie 
zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, − sprawdzenie 
dopuszczalnego okresu magazynowania. 
 
Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: − wymiarów – taśmą 
stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, − wykończenia powierzchni – liniałem 
metalowym i szczelinomierzem, − zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar 
grubości powłoki i jej szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub 
pęknięć, − rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny − połączeń konstrukcyjnych – na 
zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii 
elementów. Wyniki badań materiałów powinny być akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: − stan i wygląd elementów pod względem równości, 
pionowości i spoziomowania, − rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, − 
stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.  
 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektowo 
– kosztorysową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Należy 
korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnie z jednostkami przedmiarowymi. 
 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.   
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Jednostką obmiarową robót związanych z dostawą i montażem elementów małej architektury jest: 
− kpl lub mb dostarczonych i zamontowanych siedzisk,  
− kpl dostarczonych i zamontowanych zamgławiaczy,  
− kpl, dostarczonych i zamontowanych pni drewnianych 
 
 
 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór częściowy 
 Odbiór końcowy 
 Odbiór pogwarancyjny 
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 
obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
wartości. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego 
odbioru robót sporządzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 Dziennik budowy – jeżeli był wymagany, 
 Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
 Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i 
terenów sąsiednich oraz o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, zgłoszeniem 
budowy, przepisami i obowiązującymi PN. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Podstawą płatności za roboty wykonane będzie zawarta umowa pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
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