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ST-01 - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - Kod CPV 45000000-7 I. 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.1. Nazwa zamówienia  
 
BUDOWA INTEGRACYJNO SENSORYCZNEGO PLACU ZABAW PRZY OŚRODKU SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYM NR 1 W PŁOCKU, PRZY UL. HARC. ANTOLKA GRADOWSKIEGO 24. 
Zamawiającym jest Gmina Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: BUDOWA 
INTEGRACYJNO SENSORYCZNEGO PLACU ZABAW PRZY OŚRODKU SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYM NR 1 W PŁOCKU, PRZY UL. HARC. ANTOLKA GRADOWSKIEGO 24. 
 
 
1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik 
zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIORB jako element SIWZ staje 
się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją  
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.  
Roboty budowlane w szczególności obejmują:  
45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty przygotowawcze  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.  
 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych  
W ramach wykonania robót podstawowych przewidziane są do wykonania: 
- demontaż istniejącego piłkochwytu; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw;  
- montaż zabawek; 
- montaż ogrodzenia placu zabaw; 
- montaż piłkochwytu; 
- wykonanie chodnika 
 
1.6. Informacje o terenie budowy  
Teren pod planowaną inwestycję jest częścią nieużytkowanego boiska o nawierzchni trawiastej. 
Znajduje się na nim ponadto infrastruktura podziemna w postaci sieci ciepłowniczej, elektrycznej itp.  
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru i zamawiającego. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie wykonawcy front robót wraz z 
kompletną dokumentację projektową. 
 
1.7.2. Zgodność robót ze specyfikację techniczną  
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Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru stanowią 
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną.  
Dane określone w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budynku muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i ze 
specyfikacją techniczną - wówczas materiały te będą musiały być niezwłocznie zastąpione innymi.  
 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie 
zapewnienia ochrony własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
dostarczy na teren prowadzenia robót remontowych i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na 
placu budowy.  
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Warunki ogólne  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w polskich 
normach, aprobatach technicznych, itp. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niedozwolone przepisami materiały 
budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
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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 nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją oraz poleceniami 
inspektora nadzoru.  
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrolę jakości robót przeprowadzana inspektor nadzoru.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- polską normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
wykonawcę inspektorowi nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.1. Dokumenty budowy  
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Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową, SIWZ i SWIORB;  
- protokoły przekazania frontu robót,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót nie będzie prowadzony ze względu na umowną kwotę ryczałtową. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wykonane roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi końcowemu.  
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:  
- dokumentacją projektowa,  
- SIWZ, SWIORB,  
- ustaleniami z inspektorem nadzoru,  
- wiedzą i sztuką budowlaną,  
- polskimi normami dotyczącymi danego zakresu robót,  
- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca poprzez powiadomienie inspektora 
nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru. 
 
8.2. Odbiór częściowy  
Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. 
 
8.3. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę poprzez bezzwłoczne powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zamawiającego i 
inspektora nadzoru.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i wykonawcy.  
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
SIWZ i SWIORB.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych robót komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.  
2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  
3. Instrukcje eksploatacyjne.  
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.  
Termin wykonania ewentualnych robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
8.5. Odbiór ostateczny.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia Ogólne  
Podstawą płatności jest obustronnie podpisany protokół końcowy odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca wystawi jedną fakturę końcową na kwotę ryczałtową określoną w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,  
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (2016r. poz. 290),  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. , poz. 1422);  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)  
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,  
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;  
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 
109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów.  
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2015 
poz. 460 z późniejszymi zmianami).  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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ST-02 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
 
I.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą na terenie prowadzonych robót 
dotyczących wykonania integracyjno sensorycznego placu zabaw przy Osrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 1 w Płocku przy ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24. 
 
2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 
3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
zagospodarowania terenu i małej architektury. 
Projekt placu zabaw obejmuje rozbiórkę ok. 15 metrów bieżących piłkochwytu o wysokości 3,90 m i 
ponowny montaż w nowej lokalizacji, wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej (1:4) na podbudowie z betonu kruszonego gr. 12 cm, zabezpieczonej 
betonowymi obrzeżami trawnikowymi o wymiarach 8x30x100 cm, wykonanie nawierzchni 
bezpiecznych z podłoża syntetycznego i podłoża gumowego, montaż urządzeń zabawowych oraz 
zestawów sportowo – rekreacyjnych. Zaprojektowana nawierzchnia gumowa jednolita z kolorowego 
granulatu gumowego o wielkości ziaren ok. 1-3 mm, związanego klejem poliuretanowym. Powstaje 
bezpieczna nawierzchnia o wysokich właściwościach amortyzujących. Produkt jest 
wodoprzepuszczalny, trwały, odporny na mróz, deszcz i słońce.  Wysokość swobodnego upadku HIC 
do 1,50 m. 
 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
II. MATERIAŁY 
1. Wymagania ogólne 
0gólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko 
materiałów uzyskanych z rozbiórki. Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć na 
wysypisko. 
 
2. Rodzaje materiałów. 
2.1.Rodzaje nawierzchni na placu zabaw. 
2.1.1.Nawierzchnia trawiasta. 
Nawierzchnia trawiasta wykonana będzie siewem. Wykonawca robót zobowiązany jest do zachowania 
w nienaruszonym stanie istniejącej nawierzchni. W przypadku jej uszkodzenia zobowiązany jest do 
przywrócenia stanu pierwotnego. 
 
2.1.2 Podłoże syntetyczne. 
Po usunięciu warstw gruntu na głębokość 50 cm wykonać podsypkę piaskową gr. 30cm. Następnie 
warstwę nośną gr. 15cm wykonać z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 31,5-65. Następnie 
wykonać warstwę wyrównawczą gr. 5 cm z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm. Na 
przygotowanym podłożu ułożyć nawierzchnię bezpieczną jednolitą w kolorze brązowo-czerwony, przy 
czym można zastosować inny kolor. 
Projektowana nawierzchnia bezpieczna powinna spełniać normę PN-EN 1177 – określającą 
wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placu zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku. Nawierzchnia syntetyczna składa sie z 
dwóch warstw:  
a) spodniej warstwy z udziałem granulatu czarnego SBR;  
b) wierzchniej warstwy z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM.  
Zadaniem warstwy spodniej jest pochłanianie energii uderzenia. Warstwa wierzchnia jest odporna na 
promieniowanie UV i ma za zadanie chronić warstwę spodnią przed ścieraniem. Montaż nawierzchni 
syntetycznej rozpoczyna się od wylania warstwy granulatu czarnego. Czas utwardzania warstwy 
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wynosi 24 godziny. Kolejnym etapem montażu jest utwardzenie nawierzchni za pomocą metalowego 
wału, a następnie pokrycie jej warstwa kleju poliuretanowego. Po upływie około 2 godzin od aplikacji 
kleju poliuretanowego można przystąpić do nakładania wierzchniej warstwy kolorowego granulatu. 
Utwardzenie warstwy kolorowej masy gumowej następuje po 24 h od jej wylania, przy użyciu 
metalowego wału. 
 
III. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000- 7 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu - sposób i jakość zagęszczenia, 
- jakość dostarczonych prefabrykatów, 
- prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem, 
- jakość oraz prawidłowość wykonania ( zgodnie z projektem ) elementów małej architektury. 
- prawidłowość montażu elementów małej architektury. 
 
IV. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 I. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki z przedmiaru robót. Obmiar powinien być dokonany na 
budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie 
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. 
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o 
dodatkową zapłatę. 
 
V. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z ST Wymagania Ogólne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem. 
 
VI. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zawarta umowa na wykonanie prac z Wykonawcą wyłonionym w ramach ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
VII. PRZEPISY ZWIAZANE 
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ( Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. 
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ST-03 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
 dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
 parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 
 chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-01 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości  3 mm, 
 na szerokości  3 mm, 
 na grubości  5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 
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2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. 
 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.2.5. Nasiąkliwość 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20%. 
 
 
2.2.7. Ścieralność 
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
2.3.1. Cement 
 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
 
2.3.2. Kruszywo 
 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.3.3. Woda 
 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
 
2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
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Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Podłoże 
 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7]. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt 
podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 
5.3. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić: 
 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5.5. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do               5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
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 Kostkę układa się na podsypce cementowo piaskowe lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 
ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych 
w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej OST: 
 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Nierówności podłużne 
 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
 0,5%. 
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6.4.3. Niweleta nawierzchni 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać  1 cm. 
 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
 
6.4.5. Grubość podsypki 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 
cm. 
 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01 „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 według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w ST-01 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie i ubicie kostki, 
 wypełnienie spoin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
 
 
 
 
 


