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I. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT 

I.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące realizacji robót budowlanych polegających na: 

- montażu urządzeń zabawowych wg wykazu otrzymanego od Zamawiającego,  

- wykonaniu nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) pod projektowane urządzenie zabawowe, 

- wykonaniu utwardzeń terenu o nawierzchni z kostki betonowej, 

- montażu urządzeń siłowni zewnętrznych wg wykazu otrzymanego od Zamawiającego 

- montażu ławek i koszy. 

I.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie I.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót budowanych wymienionych w przedmiocie 

specyfikacji. 

ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ: 

Roboty wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 

45000000 – 7Roboty budowlane. 

 

ST – 0 – WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ST – 0 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla 

wszystkich wymagań prac budowlanych technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane podczas realizacji zadania "Budowa obiektów małej architektury, 

budowa ogrodzenia oraz wykonanie utwardzenia." 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 

realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie wymagania ogólne, wspólne 

dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami (SST). 

Roboty, których dotyczą specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zadania objętego przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz. 

U. nr 108, poz. 953). 

Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych 

(wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 



Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje 

lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. 

Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania 

z podaniem ich ilości. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23- 06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 

wystąpienia tych zagrożeń. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

(ST). 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet 

Specyfikacji Technicznej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

dwa egzemplarze projektu budowlano – wykonawczego na roboty objęte kontraktem. 

Wykonawca we 

własnym zakresie opracuje projekty powykonawcze w ilości uzgodnionej z Inspektorem. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych 

i Umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST-1. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST-1 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 bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacja Projektową lub ST-1 i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i 

odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z 

Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że włączony jest w ceną kontraktową. 



1.5.5. 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 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach biurowych 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 pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie 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 użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie 

koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

1.5.9. 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 odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do 

wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich 

wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 

nich robót. 

Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik 

budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

1.5.10. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, 

jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 



Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

1.5.12. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 

budowlanych, wg której materiały nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję 

Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo 

jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, 

mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na 

swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu 

budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe 

wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez 

obiekt budowlany wymagań podstawowych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora. 

Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. 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 Inspektora. Miejsca czasowego 

składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub 

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

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 ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora. W przypadku 

braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 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 użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w 

Umowie, zostaną przez Inspektora 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 przewożonych materiałów. 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja 

Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie 

instrukcjami Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie 

dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisową: 

-  organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 

-  zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

- wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 



zapewniające stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia pomiarowe posiadają legalizację. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia 

budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 

każdego z 

elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi 

Obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 

f) korespondencje na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisywane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. Obmiary będą przeprowadzone przed 



częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich 

prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o 

gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót 

Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór częściowy – polega na ocenie 

ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do eksploatacji. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i 

robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie inspektora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja 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 w dokumentach Umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,  

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające 

lub zamienne), 

c) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

e) Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 

f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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. 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 



pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 

Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie 

z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcję, 

wytwarzanie, 

sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów 

Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. 

W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane 

poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i 

transport wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i 

towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług 

wykonywanych w ramach Umowy. 

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 

wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie 

Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem. 

Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 

względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach 

niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi 

zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością 

wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 

Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 

uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich 

kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 

Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą 

zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w 

Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki 

(chyba, ze zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą 

rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Całość 

zamówienia będzie opodatkowana stawką podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. 

Wyliczenie podatku należy podać osobno. 

Płatności miesięczne, – gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako „suma”, 

wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w 

przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako płatność „za jednostkę”, wypłata będzie 

dokonana w oparciu o znaczny stopień wykonania poszczególnych prac. Płatność zostanie 

wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz. U. nr 130; poz.1389), 

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 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 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002r.) z 

późniejszymi zmianami. 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr. 89; poz. 414.) z późniejszymi 

zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano –montażowych 

w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 

budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989, 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z 

późniejszymi zmianami, 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw. 

 

SST 1 –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych lub demontażowych 

przewidzianych w projekcie. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych i 

demontażowych: 

- Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową oraz obrzeżem, 

- Demontaż fragmentu ogrodzenia , 

- Demontaż bramy oraz furtki, 

- Demontaż ławki, kosza oraz tablicy do rysowania w celu zmiany ich lokalizacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz 

określeniami podanymi w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0– 

Wymagania ogólne pkt 1.5. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt. 

3.Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 

po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań  

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować 

następującym sprzętem: 

szlifierkami do cięcia metalu, 

młotami kującymi, 

koparko ładowarka, 

samochodami do wywozu odpadów, 

drobnym sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. 

Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy na podstawie dokumentacji projektowej 

wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów 

BHP. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Elementy żelbetowe, ceramiczne lub betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały 

posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Elementy przeznaczone do 

demontażu rozebrać ręcznie przy użyciu elektronarzędzi. Należy chronić przed uszkodzeniem 

elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady 

transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 

wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 

6. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 7. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.1. Zasady obmiarowania robót 

Obmiary elementów przeznaczonych do rozbiórki lub demontażu podaje się w m, m2, m3, kg 

bądź sztukach na podstawie pomiarów stanu istniejącego. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 8. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności robót podano w ST – 0 – Wymagania 

ogólne pkt 9.Cena robót obejmuje (w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych i 

demontażowych objętych niniejszą ST): 

wyznaczenie zakresu prac, 

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

przeprowadzenie demontażu oraz rozbiórek, 

rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

załadunek odpadów, 

zabezpieczenie ładunku, 

przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

utylizację odpadów. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie  

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 

poz. 1650), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844), 

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 8, 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 

7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbiórki i 

przebudowy. 

 

SST 2 – KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM ORAZ 

ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z korytowaniem oraz profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża pod wykonanie utwardzeń terenu o nawierzchni z koski brukowej oraz pod wykonanie 

nawierzchni bezpiecznej (piaskowej). 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

korytowaniem oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod wykonanie utwardzeń terenu o 

nawierzchni z koski brukowej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do profilowania podłoża należy wykorzystać sprzęt typu: koparki, koparko – ładowarki, 

spycharki równiarki, sprzęt do robót ręcznych. Do zagęszczenia podłoża należy użyć walca 

ogumionego lub ubijaka spalinowego w miejscach trudno dostępnych, zapewniającego 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczania. Cały sprzęt budowlany, maszyny, 



urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej 

jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Nie występuje. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2 Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi robót i w rzędach 

równoległych do osi robót lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w 

szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty 

i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie 

pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o 

małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt 

odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru. 

5.3 Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane 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. 

5.4 Zagęszczenie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. Jakiekolwiek 

nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby 

Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) pod warstwy 

Konstrukcyjne 

Strefa korpusu 

 

Minimalnawartość Is dla: 

 
 

 

Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
1,00 

 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 
1,00 

0,97 

 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypie, określony wg BN-77/8931-12, nie powinien być 

mniejszy niż 1,0 dla warstw pod planowane utwardzenia na głębokości do 20 cm od góry 

nasypu oraz 0,97 poniżej górnej warstwy o miąższości 20 cm. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 



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

wyprofilowanego podłoża   

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach, a na odcinkach 

krzywoliniowych co 10 m 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach, a na odcinkach 

krzywoliniowych co 10 m 

7 Grubość warstwy 

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 
Zagęszczenie, 

wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.2.2. Szerokość koryta(profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 

z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Zagęszczenie koryta(profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia 

stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 

pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna 

być większa od 2,2.Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. 

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2 Odbiór robót 



Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza do 

odbioru zakończony odcinek wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. Do odbioru 

Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. Odbioru dokonuje 

Inżynier na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych 

uzupełniających badań i pomiarów . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m2 wykonania profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje: 

prace pomiarowe, 

plantowanie dna koryta, 

zagęszczenie podłoża, 

badania i pomiary wg SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 

1. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe, 

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 

3. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności, 

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

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

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

 

SST 3 – WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej pod wykonanie 

utwardzeń terenu o nawierzchni z kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego lub pospółki. 

Grubości warstw odsączających pod projektowane utwardzenia: 

30cm pod wykonanie stref bezpiecznych, 

10 cm pod wykonanie ciągu pieszego, strefy fitness 

15 cm pod wykonanie utwardzenia dojazdu do bramy i furtki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 0 

– Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są grunty niespoiste 

(piaski, pospółki). 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 



Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 

U=   

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11113 [3] dla gatunku 1 i 2. 

2.4. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio 

po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 

powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

równiarek, 

walców statycznych, 

płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0 - Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST 3. „Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża”. Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich 

zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki 

lub szpilki powinny być ustawione w osi utwardzeń i w rzędach równoległych do osi utwardzeń, lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstw odsączających lub odcinających o 

grubości 10 – 15 cm. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy 



oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  

± 2,0 % jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 

kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 

jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszać. 

5.4. Odcinek próbny 

Nie przewidziano konieczności wykonania odcinka próbnego. 

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywana 

w dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 

leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 

odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach, a na 

odcinkach krzywoliniowych co 10 m 

6 Ukształtowanie osi w planie *) 
co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach, a na 

odcinkach krzywoliniowych co 10 m 

7 Grubość warstwy 

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 
Zagęszczenie, wilgotność kruszywa 

 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-

68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać - 2 cm, + 0 cm. 

6.3.6. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 

cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw. 



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 

o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.7. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12, nie powinien być 

mniejszy od 1,00, zgodnie z punktem 5.3. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z załącznikiem do normy PN-S-02205, nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od ± 2,0 %. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

pkt 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 8.Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie  pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 

prace pomiarowe, 

dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności, 

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych Piasek, 

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

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

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

SST 4 – PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem tej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie pod wykonanie utwardzeń . 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych niniejszą SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy 

z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm pod 

projektowane utwardzenia (ciąg pieszy, dojazd do bramy i furtki). 

1.4 Określenia podstawowe 



Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Kruszywa 

Do wykonania warstwy należy użyć kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego 

należy stosować żwiry i mieszanki. Kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i 

domieszek gliny. 

2.2. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg PN-S-06102:1997. 

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 

31.5 100÷100 

16 68÷93 

8 51÷74 

4 36÷58 

2 25÷42 

1 18÷32 

0.5 13÷23 

0.25 7÷15 

0.125 4 ÷11 

0.075 3÷10 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiarnajwiększego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 i 2. 

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy 

PN-S 06102:1997 [%] 

L.P. Wyszczególnienie właściwości Kruszywa łamane 

Podbudowa 

zasadnicza 

Badania wg 

1 2 3 4 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 

0.075 mm nie więcej niż 

od 2 do 10 PN-EN 933-1 

 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie 

więcej niż 

35 PN-EN 933-4 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

 

5 Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

l lub II wg PN-B-04481:1988 (PN- 

88/B-04481) 

od 30 do 70 PN-EN 933-8 

 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów nie więcej niż 

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby 

obrotów w stosunku do ubytku masy 

po pełnej liczbie obrotów nie więcej 

niż 

 

35 

 

30 

PN-B-06714/42 

 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3 PN-EN-1097-6 

8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, nie więcej niż 

5 PN-EN-1067-1 

 

9 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa nie mniejszy niż przy 

zagęszczeniu Is > 1 ,00 

80 PN-S-06102; 

załącznik A 



 

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej wg 

normy PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

Lp. Cecha Wartość Badania wg 

1 2 3 4 

1 Kształt kruszywa grubego - maksymalne 

wartości wskaźnika płaskości , 

FI35 PN-EN 933-3 

 

2 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz ziaren 

całkowicie zaokrąglonych w kruszywie 

grubym; , tab. 7 

                1) 
C 50/30 

PN-EN 933-5 

 

3 Odporność na rozdrabnianie kruszyw 

grubych, kategoria nie wyższa niż 

LA35 PN-EN 1097-2 

 

4 Mrozoodporność na frakcji kruszywa 

8/16; 

F4 PN-EN 1667-1 

 

1)Frakcje kruszywa do podbudowy pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć 

nie mniej niż 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną 

powierzchnię . 

2.4. Woda 

Wodę wodociągową lub pitną można stosować bez badań. Woda pochodząca z innych źródeł 

winna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania stosowania sprzętu podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 3. 

Do wykonania robót należy stosować : 

- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki przy stosowaniu mieszania w mieszarkach 

stacjonarnych, 

- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki, 

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Wydajność sprzętu powinna być taka, aby zapewnić zachowanie warunków technologicznych, 

dotyczących czasu mieszania i zagęszczania. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 4. 

Transport powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie i rozkład składników. 

Mieszanka musi być zabezpieczona przed wysychaniem. Wydajność środków transportowych musi 

być dostosowana zarówno do wydajności wytwórni jak i sprzętu stosowanego do wbudowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 5. 

5.1. Skład mieszanki mineralnej 

Recepta na mieszankę z kruszywa łamanego winna zawierać : 

a) skład mieszanki mineralnej, 

b) wymaganą zawartość w mieszance wody, równą wilgotności optymalnej mieszanki kruszyw. 

Receptura mieszanki powinna być zaakceptowana przez laboratorium Zamawiającego. 

5.2. Podłoże pod warstwę z kruszywa 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża pod jezdnie Is=1,00. 

5.3. Rozkładanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie może być wykonywana poniżej +2 0C, 

w czasie opadów deszczu oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte. Przed ułożeniem mieszanki 

podłoże należy zwilżyć wodą. 

Podbudowę należy rozkładać jednowarstwowo. Wszelkie zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia 

powinny być natychmiast naprawione poprzez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i 

ponowne zagęszczenie. 

Zagęszczanie winno być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody 

do mieszanki. Wymagany wskaźnik zagęszczenia według normalnej próby Proctora wynosi 1,00. 

Pielęgnację warstwy można wykonać poprzez: 

a) utrzymywanie w stanie wilgotnym skrapiając podbudowę kilkakrotnie w ciągu dnia ,co najmniej 

przez 3 - 7 dni w zależności od wilgotności powietrza i temperatury otoczenia 

b) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym 

co najmniej przez 7 dni, 

c) przykrycie nieprzepuszczalną folią na okres 7 dni odpowiednio zabezpieczoną przed zerwaniem 

Sposób pielęgnacji należy uzgodnić z Inspektorem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 6. 



6.1.Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem o robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na 

reprezentatywnych próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

Tablicy 1 i 2, a wyniki należy przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania. 

6.2.Badania w czasie budowy 

Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

przypadająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie kruszywa 2 600 

2 Wilgotność kruszywa 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy  co najmniej 3 badań na 

1000 m2 

 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

obcych 

2 600 

6.2.1. Badania właściwości kruszywa 

Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach pobranych w 

sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa obejmujące 

ocenę wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany 

źródła poboru materiałów w czasie robót i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera. 

Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy zbadać wszystkie jego właściwości i opracować nową 

receptę. Wilgotność mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna być równa 

wilgotności optymalnej określonej w recepcie z tolerancją +1%, -2%. 

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy 

6.3.1. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Grubość warstwy należy 

mierzyć po jej zagęszczeniu: 

podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m2 i co 25 m, 

przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2. 

Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać ± 10 %. 

6.3.2. Równość podbudowy 

Równość podłużną podbudowy należy mierzyć w osi utwardzenia 4-metrową łatą co 25 m. 

Równość poprzeczną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łata co 25 m. Nierówności podbudowy 

nie powinny przekraczać 12 mm. 

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne 

różnice w stosunku do wartości projektowanych nie powinny przekraczać więcej niż ±0,5 %. 

6.3.4. Rzędne podbudowy 

Rzędne należy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 

wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i – 2 cm. 

6.3.6. Szerokość podbudowy 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 7. Jednostką obmiarową jest 

1 m2
 wbudowanej mieszanki z kruszywa łamanego . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne warunki odbioru robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 8. Roboty wymienione w 

ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór podbudowy powinien być przeprowadzony 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez 

hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i 

zakresie ustalonym z Inżynierem. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie według ceny jednostkowej. 

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe, 



- prace pomiarowe i oznakowanie, 

- zakup materiałów, 

- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą, 

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania , 

- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, 

- pielęgnację i utrzymanie podbudowy w czasie robót, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów, 

- uporządkowanie miejsca robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych Mechanicznie, 

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

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles, 

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 

BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą, 

BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym, 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Właściwości kruszyw, 

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie, 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości, 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część l: Oznaczanie mrozoodporności, 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania, 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą 

wskaźnika płaskości, 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu, 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn 

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

 

SST 5 – OBRZEŻE BETONOWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych wydzielających powierzchnie utwardzeń. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem celem wykonania utwardzeń 

terenu o nawierzchni z kostki betonowej. 

1.4.Określenia podstawowe 

Obrzeża betonowe – są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub 

pasa gruntowego. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 0 – 

Wymagania ogólne pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych 

według zasad niniejszej SST są: 

Obrzeża betonowe 8x30x100 cm,, które powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775- 03/04 

„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe”, 

Beton C12/15 do wykonania ławy betonowej z oporem, na której ustawione zostaną obrzeża. 

3. SPRZĘT 



Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych wykonane będą ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki transportu 

Ogólne warunki transportu podano ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Szczególne warunki transportu 

Obrzeża betonowe – transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 

arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania, 

Beton C12/15 transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego 

typu materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podana w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej SST.  

Miejsca pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport materiałów 

na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST. 

Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno – 

wysokościowe niezbędne mu do wykonania robót. koryto pod obrzeża betonowe będzie wykonane 

ręcznie. Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ±1 cm.. Dopuszczalne 

odchylenie od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5%. Wbudowane obrzeża 

należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywana nawierzchnia z kostki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podana w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 

„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe”. 

6.2. Kontrola w trakcie robót 

- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe, 

- kontrola ustawienia obrzeży betonowych – sprawdza się profil podłużny (dopuszczalne odchylenie     

± 1 cm) oraz linię obrzeży (dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku ± 1 cm). 

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr ustawionego obrzeża betonowego na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie. Ogólne zasady obmiaru podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podana w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Szczegółowe warunki płatności 

Płatność za metr ustawionego obrzeża zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną 

jakości użytych materiałów oraz jakością wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej SST, 

- wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża, 

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże chodnikowe, 

- wykonanie ławy betonowej pod obrzeża, 

- ustawienie obrzeży betonowych jako obramowania opaski i utwardzeń, 

- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach betonowych od strony zewnętrznej, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Katalogu Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parkingów Miejskich – Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego, 

BN-80/6775-03 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania, 

BN-80/8775-03 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża, 

PN-79/B-06711 – Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych 

PN-88/B-30000 – Cement portlandzki, 

BN-77/8931-12 – Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 



SST 6 – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 oraz 8 cm. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm pod wykonanie 

ciągu pieszego i strefy fitness oraz nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm pod wykonanie dojazdu do 

bramy i furtki. 

1.4 Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 

lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 

wzajemne przystawanie elementów. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nie przeznaczonych do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 

ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania 

na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

Lp. Cecha Załączni

k normy 

Wymaganie 

 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 

od zadeklarowanych wymiarów 

kostki, grubości <100mm > 100mm 

 

C Długość Szerokość 

Grubość 

±2      ±2      ±3 

±3      ±3      ±4 

 

Różnica pomiędzy 

dwoma pomiarami 

grubości, tej samej 

kostki, powinna 

być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 

pofalowania (jeśli maksymalne 

wymiary kostki > 300 mm), 

przy długości pomiarowej 

300 mm 400 m 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość          wklęsłość 

     1,5                       1,0 

     2,0                       1,5 

 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie 

/rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 

≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 

wynik < 

1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 

przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. 

Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 

powinien wykazywać obciążenia niszczącego 

mniejszego niż 250 N/mm2 długości 

rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 

Wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 

pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

 



2.4 Odporność na ścieranie (wg 

klasy 3 oznaczenia H normy) 

 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

Szerokiej ściernej, 

wg zał. G normy 

-badanie 

podstawowe 

Bohmego, wg zał. H 

normy - 

badanie alternatywne 

 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na Poślizg / 

poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 

szlifowana lub polerowana - zadawalająca 

odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 

wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie – 

należy zadeklarować minimalną jej wartość 

pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym 

przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 

rys i odprysków, nie dopuszcza się 

rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 

ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 

3.3 

 

Tekstura 

Zabarwienie (barwiona może 

być warstwa ścieralna lub cały 

element) 

J a)kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze 

- producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 

przez odbiorcę, ewentualne różnice w 

jednolitości tekstury lub zabarwienia, 

spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

właściwościach surowców i zmianach 

warunków twardnienia nie są uważane za 

istotne 

 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 

wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 

środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 

tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 

początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 

występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.2. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo – piaskową pod nawierzchnię – mieszankę cementu i piasku w stosunku 

1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i 

wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 3. Układanie betonowej 

kostki brukowej będzie odbywać się ręcznie. Do przycinania kostek można stosować specjalne 

narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy 

stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 

ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 4. Transport może 

być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie układana na warstwie 

odsączającej z pospółki lub zagęszczona warstwa pospółki gr. 10 cm. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 



Ustawianie obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . 

Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży. 

5.4. Podsypka 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 

powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo – piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 

następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 

stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie 

nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 

podsypce. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 

5.5.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo – piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.). 

5.5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki wykonywać 

ręcznie ze względu na małe powierzchnie do wykonania. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 

mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 

uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 

szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 

przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po 

ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo - piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 

wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją 

w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia 



nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 

można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 

6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy 

oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez 

Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.1., 

b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 

prefabrykowanych (obrzeży), ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. 

określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 

tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

 

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST 3 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST 5 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

 

wg SST 6 

 

4 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub 

metodą niwelacji) 

 

Bieżąca kontrola j: 

grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w 

porównaniu z 

dokumentacją  projektową 

 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 

projektowanej grubości +1 cm 

 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki 

zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej 

działce roboczej 

 

położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

 

Co 100 m i we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 cm 

 

rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 

równość w profilu podłużnym 

(wg BN-68/8931-04 - łatą 

czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 

równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą 

profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą 

niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm 

 

spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 

Jw. Jw. Odchyłki od dokumentacji 

projektowej 

do 0,3% 

szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 

projektowanej 

do ±5 cm 

szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu dług. 

10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

 

 

Wg pkt-u 5.5.5 

 



sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 

lub decyzji Inżyniera 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 

kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń 

, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 

m i w punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, Ip. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

Charakterystycznych (wg metod i 

dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, 

Ip. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami 

oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 7. Jednostką obmiarową jest 

m2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki obmiarowe 

robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie 

itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 8. Odbiorowi 

robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami Inżyniera, jeżeli 

pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST – 0 – Wymagania ogólne pkt 9. 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie podsypki, 

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

- ułożenie i ubicie kostek, 

- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących jak: 

podbudowa, obramowanie . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku, 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, 

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu, 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, 

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



 

SST 7 – OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem obiektów małej architektury w postaci urządzeń słowni zewnętrznych 

oraz ławek i koszy. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmował będzie: 

Zakup, dostawę, montaż urządzeń siłowni zewnętrznych. (oznaczonych w projekcie 

zagospodarowania terenu), 

ławki, kosze, 

1.4. Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST – 0 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 0 

Wymagania ogólne pkt 1.4. 

2.2. Charakterystyka materiałowa obiektów do montażu 

2.2.1. DRABINKA: 

Dane podstawowe: 

 Wymiary urządzenia (DxSZxW): 680x900x2020mm 

 Strefa użytkowania: 4085x4600mm 

 Wysokość upadkowa: 2020m 

 Głębokość fundamentowania: 700mm 

 Przeznaczone dla użytkowników: powyżej 14 la 

 Obowiązująca Norma Polska: PN-EN 1176-1:2009 

Technologia wykonania: 

Konstrukcja nośna – rura stalowa okrągła ø88,9mm 

Drabinka gimnastyczna – rura stalowa okrągła ø42,4mm oraz ø33,7mm 

Elementy metalowe cynkowane kąpielowo i malowane proszkowo 

Połączenia spawane oraz skręcane za pomocą śrub maszynowych 

Końcówki rur oraz śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami  

Sposób montażu: 

Na terenie wolnym od przeszkód podziemnych i nadziemnych o powierzchni bez spadków 

Podstawa stalowa fundamentowana na mokro, beton klasy C 12/15 

Urządzenie przykręcane do podstawy po osiągnięciu odpowiedniej nośności fundamentu. 

Przeznaczenie urządzenia: 

Urządzenie wielofunkcyjne angażujące mięśnie całego ciała. 

Najmocniej uaktywnia mięśnie nóg, brzucha, grzbietu, ramion i rąk.  

Pomaga uzyskać szybkie efekty. 

2.2.2. BIEGACZ: 

Dane podstawowe:  

 Wymiary urządzenia (D x SZ x W): 1142 x 461 x 1350 mm 

 Strefa użytkowania: 4142 x 3461 mm 

 Wysokość upadkowa: poniżej 600 mm 

 Głębokość fundamentowania: 700 mm 

 Przeznaczone dla użytkowników: powyżej 14 lat 

 Obowiązująca Norma Polska: PN-EN 1176-1:2009 

Technologia wykonania: 



Konstrukcja nośna – rura stalowa okrągła ø 88,9 mm oraz ø 76,3 mm 

Elementy ruchome –rura stalowa okrągła ø 42,4 mm 

Uchwyty –rura stalowa okrągła ø 33,7 mm 

Przegub – bezobsługowa konstrukcja ślizgowa z ograniczeniem wychyłu 

Stopnice –blacha stalowa z zabezpieczeniem antypoślizgowym 

Elementy metalowe cynkowane kąpielowo i malowane proszkowo 

Połączenia spawane oraz skręcane za pomocą śrub maszynowych 

Końcówki rur oraz śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami  

Sposób montażu: 

Na terenie wolnym od przeszkód podziemnych i nadziemnych o powierzchni bez spadków. 

Podstawa stalowa fundamentowana na mokro, beton klasy C 12/15. Urządzenie przykręcane do 

podstawy po osiągnięciu odpowiedniej nośności fundamentu. 

Przeznaczenie urządzenia: 

 Usprawnia mięśnie nóg i dolnych partii mięśni brzucha.  

 Rzeźbi pośladki, uda i łydki.  

 Usprawnia wydolność organizmu, wzmacnia pracę serca i obniża cholesterol.  

 Rozwija koordynację ruchową i zmysł równowagi. 

2.2.3. PODCIĄG GÓRNY + PRASA RĘCZNA 

Dane podstawowe: 

 Wymiary urządzenia (DxSZxW): 1690x625x1920mm 

 Strefa użytkowania: 4690x3625mm 

 Wysokość upadkowa: poniżej 600mm 

 Głębokość fundamentowania: 700mm 

 Przeznaczone dla użytkowników:     powyżej 14 lat 

 Obowiązująca Norma Polska: PN-EN 1176-1:2009 

Technologia wykonania: 

Konstrukcja nośna – rura stalowa okrągła ø88,9mm oraz ø60,3mm 

Elementy ruchome – rura stalowa okrągła ø42,4mm 

Zawiesia – bezobsługowa konstrukcja ślizgowa 

Siedzisko i oparcie – blacha stalowa, maszynowo profilowana 

Elementy metalowe cynkowane kąpielowo i malowane proszkowo 

Połączenia spawane oraz skręcane za pomocą śrub maszynowych 

Końcówki rur oraz śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami  

Sposób montażu: 

Na terenie wolnym od przeszkód podziemnych i nadziemnych o powierzchni bez spadków 

Podstawa stalowa fundamentowana na mokro, beton klasy C 12/15 

Urządzenie przykręcane do podstawy po osiągnięciu odpowiedniej nośności fundamentu. 

Przeznaczenie urządzenia: 

Wzmacnia mięśnie klatki piersiowej i ramion. 

2.2.4. PRASA NOŻNA - WAHADŁO 

Prasa nożna 

Dane podstawowe: 

 Wymiary urządzenia (DxSZxW): 970x440x2130mm 

 Strefa użytkowania: 3750x3260mm 

 Wysokość upadkowa: poniżej 600mm 

 Głębokość fundamentowania: 700mm 

 Przeznaczone dla użytkowników: powyżej 14 lat 

 Obowiązująca Norma Polska: PN-EN 1176-1:2009 

Technologia wykonania: 

Konstrukcja nośna – rura stalowa okrągła ø88,9mm oraz ø60,3mm 



Element ruchomy – rura stalowa okrągła ø60,3mm 

Przegub – bezobsługowa konstrukcja ślizgowa z ograniczeniem wychyłu 

Siedzisko – blacha stalowa, maszynowo profilowana 

Stopnica – blacha stalowa z zabezpieczeniem antypoślizgowym 

Elementy metalowe cynkowane kąpielowo i malowane proszkowo 

Połączenia spawane oraz skręcane za pomocą śrub maszynowych 

Końcówki rur oraz śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami  

Sposób montażu: 

Na terenie wolnym od przeszkód podziemnych i nadziemnych o powierzchni bez spadków 

Podstawa stalowa fundamentowana na mokro, beton klasy C 12/15 

Urządzenie przykręcane do podstawy po osiągnięciu odpowiedniej nośności fundamentu. 

Przeznaczenie urządzenia: 

Wzmacnia i kształtuje mięśnie nóg. 

Uaktywnia mięśnie brzucha i poprawia kondycję ruchową. 

Wahadło 

Dane podstawowe: 

 Wymiary urządzenia (DxSZxW): 620x650x1450mm 

 Strefa użytkowania: 3620x3650mm 

 Wysokość upadkowa: poniżej 600mm 

 Głębokość fundamentowania: 700mm 

 Przeznaczone dla użytkowników: powyżej 14 lat 

 Obowiązująca Norma Polska: PN-EN 1176-1:2009 

Technologia wykonania: 

Konstrukcja nośna – rura stalowa okrągła ø88,9mm oraz ø76,3mm 

Element ruchomy – rura stalowa okrągła ø60,3mm 

Uchwyty – rura stalowa okrągła ø33,7mm 

Przegub – bezobsługowa konstrukcja ślizgowa, z ograniczeniem wychyłu 

Stopnica – blacha stalowa z zabezpieczeniem antypoślizgowym 

Elementy metalowe cynkowane kąpielowo i malowane proszkowo 

Połączenia spawane oraz skręcane za pomocą śrub maszynowych 

Końcówki rur oraz śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami  

Sposób montażu: 

Na terenie wolnym od przeszkód podziemnych i nadziemnych o powierzchni bez spadków 

Podstawa stalowa fundamentowana na mokro, beton klasy C 12/15 

Urządzenie przykręcane do podstawy po osiągnięciu odpowiedniej nośności fundamentu 

Przeznaczenie urządzenia: 

Angażuje dolne partie ciała, wzmacnia kręgosłup oraz mięśnie brzucha i bioder.  

Wpływa rozluźniająco, a dodatkowo rozwija zmysł równowagi.  

Poprawia jakość pracy i rozwija koordynację ruchową. 

Możliwość różnych konfiguracji urządzeń 

2.2.6. ORBITREK - NARCIARZ 

Orbitrek 
Dane podstawowe: 

 wysokość maksymalna - 1660mm 

 szerokość maksymalna – 641mm 

 długość maksymalna - 1176mm 

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm 

 strefa użytkowania urządzenia: 4776mm x 4241mm 

Funkcje urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne: 

 wzmocnienie mięśni kończyn dolnych 



 wzmocnienie mięśni bioder 

 wzmocnienie mięśni pasa barkowego 

 wzmocnienie mięśni ramion 

 poprawa wydolności serca 

 poprawa wydolności płuc 

 poprawa ogólnej kondycji fizycznej 

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia: 

 montaż urządzenia fitness na obszarze przeznaczonym na siłownie zewnętrzne zgodnie 

z dokumentacją techniczną 

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub                   

o wzroście co najmniej 1,4m 

 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego się na 

siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 1 

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 

16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych 

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzeń siłowni zewnętrznej                

po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby. 

 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: aerobowe 

 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: łatwy 

Technologia wykonania: 

Urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (farba proszkowa o 

strukturze matowej, tzw. "skórka pomarańczy"). 

Aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą przeznaczoną do 

fundamentowania. 

Uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu). 

Występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, odporne                             

na zanieczyszczenia. 

Instrukcja użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej przymocowanej 

bezpośrednio do urządzenia fitness. 

Gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego 

urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie                                 

w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo. 

Narciarz 

Dane podstawowe: 

 Wymiary urządzenia (D x SZ x W): 1645 x 500 x 1750 mm 

 Strefa użytkowania: 4645 x 3500 mm 

 Wysokość upadkowa: poniżej 600 mm 

 Głębokość fundamentowania: 700 mm 

 Przeznaczone dla użytkowników: powyżej 14 lat 

 Obowiązująca Norma Polska: PN-EN 1176-1: 2009 

Technologia wykonania: 

Konstrukcja nośna – rura stalowa okrągła ø 88,9 mm oraz ø 76,3 mm 

Elementy ruchome – rura stalowa okrągła ø 60,3 mm oraz ø 42,4 mm 

Uchwyty – rura stalowa okrągła ø 33,7 mm 

Osie i łożyskowanie – bezobsługowa konstrukcja ślizgowa 

Stopnice –blacha stalowa z zabezpieczeniem antypoślizgowym 

Elementy metalowe cynkowane kąpielowo i malowane proszkowo 

Połączenia spawane oraz skręcane za pomocą śrub maszynowych 

Końcówki rur oraz śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami  

Sposób montażu: 

Na terenie wolnym od przeszkód podziemnych i nadziemnych o powierzchni bez spadków. 

Podstawa stalowa fundamentowana na mokro, beton klasy C 12/15. Urządzenie przykręcane do 

podstawy po osiągnięciu odpowiedniej nośności fundamentu 



Przeznaczenie urządzenia: 

Kształtuje mięśnie ramion, grzbietu, bioder, brzucha i kończyn dolnych.  

Przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, jednocześnie poprawiając ogólną sprawność fizyczną i 

samopoczucie. Zwiększa muskulaturę ciała 

2.2.7. WIOŚLARZ 

Dane podstawowe: 

 Wymiary urządzenia (DxSZxW): 1290x690x920mm 

 Strefa użytkowania: 4290x3690mm 

 Wysokość upadkowa: poniżej 600mm 

 Głębokość fundamentowania: 700mm 

 Przeznaczone dla użytkowników: powyżej 14 lat 

 Obowiązująca Norma Polska: PN-EN 1176-1:2009 

Technologia wykonania: 

Konstrukcja nośna – rura stalowa okrągła ø88,9mm oraz ø60,3mm 

Elementy ruchome – rura stalowa okrągła ø88,9mm oraz ø60,3mm 

Uchwyty – rura stalowa okrągła ø42,4mm 

Zawiesia – bezobsługowa konstrukcja ślizgowa 

Siedzisko – blacha stalowa, maszynowo profilowana 

Stopnica – blacha stalowa z zabezpieczeniem antypoślizgowym 

Elementy metalowe cynkowane kąpielowo i malowane proszkowo 

Połączenia spawane oraz skręcane za pomocą śrub maszynowych 

Końcówki rur oraz śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami  

Sposób montażu: 

Na terenie wolnym od przeszkód podziemnych i nadziemnych o powierzchni bez spadków 

Podstawa stalowa fundamentowana na mokro, beton klasy C 12/15 

Urządzenie przykręcane do podstawy po osiągnięciu odpowiedniej nośności fundamentu 

Przeznaczenie urządzenia: 

Uaktywnia mięśnie łydek, ud, pośladków, brzucha, pleców i ramion.  

Kształtuje masę mięśniową, pomaga spalić tkankę tłuszczową oraz zwiększa siłę i 

wytrzymałość ćwiczącego. Zwiększa wydolność układu oddechowo-krążeniowego. 

2.2.8. ŁAWKA  

Charakterystyka: 

Wymiary 

• długość: 170 cm 

• wysokość: 79 cm 

• głębokość siedziska: 40 cm 

Opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: 

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie                              

i malowanego proszkowo. Deski - drewno iglaste impregnowane ciśnieniowo                           

lub lakierowane w celu zabezpieczenia przed wpływem szkodliwych warunków 

atmosferycznych. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane 

proszkowo lub ocynkowane.  

Montaż ławki: 

Standard:  za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża 

Opcja: kotwy do zabetonowania w gruncie 

2.2.9. KOSZ NA ŚMIECI 

Dane podstawowe: 

 Wymiary urządzenia (DxSZxW): 382x307x955mm 

 Głębokość fundamentowania: 500mm 

 Obowiązująca Norma Polska: pośrednio PN-EN 1176-1 : 2009 

Technologia wykonania: 

Konstrukcja nośna – rura stalowa okrągła ø60,3mm 



Daszek – rura stalowa okrągła ø26,9mm, oraz blacha stalowa 3mm, pojemność 20l 

Pojemnik – blacha stalowa 3mm, dno z blachy perforowanej 

Elementy metalowe cynkowane kąpielowo i malowane proszkowo 

Połączenia spawane, oraz skręcane za pomocą śrub maszynowych 

Końcówki rur oraz śruby zabezpieczono zaślepkami plastykowymi 

Sposób montażu: 

Na terenie wolnym od przeszkód podziemnych i nadziemnych, o powierzchni bez spadków 

Urządzenie fundamentowane na mokro, beton klasy C 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0 Wymagania ogólne pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 0 Wymagania ogólne pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznych i urządzeń zabawowych 

Montaż obiektów zgodnie z instrukcją i wytycznymi dostawcy urządzeń. 

5.3. Montaż ławek oraz koszy 

Montaż ławki przy pomocy kołków rozporowych bezpośrednio do powierzchni kostki lub poprzez 

zabetonowanie nóżek ławki w fundamencie blokowym z betonu C16/20.Kosz mocowany na stałe 

poprzez zabetonowanie słupka w fundamencie z betonu C16/20. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego obiektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne pkt 8.Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 0 Wymagania ogólne pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań, 

PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek, 

PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni, 

PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących, 

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji, 

PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabaw, 

PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej,  

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB 

Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano –montażowych w okresie 

obniżonych temperatur, ITB 1988, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo 

ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 



 

 

 

  


