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452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM OBIEKTU 

452-2 NAWIERZCHNIA PIASKOWA 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni piaskowej  
placu zabaw przy robotach związanych z rozwojem terenów zielonych w mieście Żuromin. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45236000-0  Wyrównywanie terenu 

  45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 

 
1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.4.  Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej - piaskowej placu zabaw. 
 
2.  MATERIAŁY 

Piasek  

Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek 
należy przesiać do odpowiedniej wielkości, nie może on zawierać kamieni i innych i innych 
niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być również zbyt drobny i miałki, nie może się kurzyć. 
Warstwa piasku musi mieć co najmniej 30 cm głębokości. 
 
 
3.  SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych wykonaniem – rozścielaniem  nawierzchni piaskowej należy 
stosować sprzęt typu: 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki, 
- taczki 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
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- koparki i samochody samowyładowcze do transportu piasku lub inny sprzęt zaakceptowany przez 
Inspektora. 
 
 
4.  TRANSPORT 

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2.  Nawierzchnia piaskowa 

Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane 
zgodnie z projektem, sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń 
mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm. Piasek powinien być 
dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń 
równających. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania Ogólne” Wykonawca jest 
odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie 
badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
− dziennika budowy. 
 
6.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na 
sprawdzeniu świadectwa jakości wyrobu. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- równości nawierzchni - odchyłka na 2 m łacie nie powinna przekraczać 4 mm, 
- grubości nawierzchni 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowej 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich ilości, jakości i 
wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 
potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. 
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Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą  ST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej 
ST dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- rozłożenie piasku, 
- uporządkowanie terenu, 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie nasiąkania wodą 
materiałów 
mineralnych niezwiązanych 
2 PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni 
mineralnych 
niezwiązanych otwartych terenów sportowych. 
3 PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie twardości darni 
naturalnej 
i nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych 
4 PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i kształtu ziaren 
nawierzchni 
mineralnych otwartych terenów sportowych 
5 PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zawartości wody 
nawierzchni 
mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych 
 


