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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 

CPV 4510000-8 

1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

 Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (prowadzenie robót 
budowlanych w terenie) - przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem 
przez głównego wykonawcę projektu organizacji robót i zagospodarowania placu 
budowy, obejmującego w szczególności: 

- wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 

- rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowanie obiektów placu 
budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, 
niezbędnych magazynów pomocniczych, obiektów technologicznych) w sposób nie 
powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu 

- opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) osób zatrudnionych 
przy robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 

- charakterystyka robót i ich parametry 

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 

- szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania 
poszczególnych elementów obiektu 

 

2. Przygotowanie terenu budowy 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca 
powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane,  
a w szczególności: 

- ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 
może zagrażać w czasie w czasie wykonywaniu robót osobom mającym dostęp do 
miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić min. 1,5m; 



- wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsca do składowania materiałów  
i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;   

- na budowie, na której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania posiłków, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; 

- pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych 
na budowie; 

- usuwać z placu budowy gruz, ziemię,  zbędne materiały, urządzenia i przedmioty 
mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót; 
 
- organizację budowy, przejazd, pobór energii i wody wykonawca winien uzgodnić 
podczas przekazania placu budowy we własnym zakresie z użytkownikiem terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 

ROBOTY ZIEMNE I NIWELACJA TERENU 
CPV 45236000-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i niwelacji terenu 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie robót ziemnych i niwelacji terenu pod boisko sportowe, 
dojścia i dojazdy o nawierzchniach z kostki brukowej i żwirowej, ogrodzenie oraz 
kontenerowe zaplecze.  

 

2. MATERIAŁY (GRUNT) 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 

 Ze względu na występujące nierówności terenu (spadek) należy wykonać 
niwelację terenu. Grunt przeznaczony do wybrania powinien być przez wykonawcę 
wykorzystany w maksymalnym stopniu do wykonania nasypów. Grunt wydobyty  
i ponownie wykorzystany nie może być zamarznięty i nie powinien posiadać 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Nadmiar gruntu powinien być wywieziony przez wykonawcę na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. 



Przed przystąpieniem do robót ziemnych bezwzględnie należy usunąć warstwę humusu  
i złożyć go na odkład w obrębie placu budowy. Podczas realizacji robót ziemnych 
humus może zostać wykorzystany ponownie w części lub w całości jako podkład pod 
trawnik dywanowy boiska oraz jako nawierzchnia skarp.   
 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

a)   odspajania i wydobywania gruntu (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki) 

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (spycharki, zgarniarki, 
równiarki) 

c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, 
itp.)  

d)  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do rodzaju gruntu, jego objętości, sposobu odspajania i załadunku, oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez zamawiającego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonać niwelację terenu dla: 

a) boiska dla piłki nożnej - ze względu na występujące nierówności terenu z części 
powierzchni projektowanego boiska ziemię należy wybrać i przemieścić na pozostałą 
część celem zniwelowania terenu i osiągnięcia założonej płaszczyzny 



b) budynku szatni - powierzchnię pod projektowanym budynkiem należy zniwelować 
tak aby osiągnąć płaszczyznę poziomą pod budynkiem (kontenerem) 

c) ogrodzenia - przed przystąpieniem do robót związanych z wykonywaniem 
ogrodzenia wzdłuż całego ogrodzenia należy zniwelować teren o szer. po 1m z obu 
stron ścinając wypukłości i zasypując zagłębienia terenu. 

5.2. Dokładność wykonywania niwelacji, skarp i nasypów ziemnych  

 Odchylenie osi korpusu ziemnego skarp i nasypów od osi projektowanej nie 
powinny być większe od 10cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 
+1cm i -3cm.  

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. 

Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 10cm.   

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary 

a) pomiar szerokości i długości boiska - wymiary nie mogą różnić się od 
projektowanych nie więcej niż 5cm 

b) pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego - różnica w stosunku do 
projektowanych rzędnych nie może przekraczać +1cm i -3cm.  

c) pomiar pochylenia skarp - nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 
10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

d) pomiar równości powierzchni korpusu - nie więcej niż +1 i -3cm 

e) pomiar równości skarp - nie powinny przekraczać 10cm.   

f) pomiar spadku powierzchni korpusu - spadek powierzchni korpusu ziemnego 
sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać 
różnic w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3cm lub +1cm 

g) badanie zagęszczenia gruntu 

 

 

 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3). Podstawą do odbioru są 
odpowiednie zapisy umowne i może to być kosztorys powykonawczy lub ryczałt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymogami zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Zgodnie z zawartą umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - B - 02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów    

PN - B - 04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

BN - 77/8931 - 12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 

BETONOWANIE 
CPV 45262300-4 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i wbudowaniem 
mieszanki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie mieszanki betonowej oraz jej wbudowanie. W tym 
przypadku mieszanka betonowa służyć będzie do wykonania punktowych fundamentów 
jako podstawa pod konstrukcje bramek, stalowe słupy piłkochwytów, baraku socjalnego 
i ogrodzenia. 

 

 

 

 

 



 2. MATERIAŁY  

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement 

 Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte  
w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego 
czystego lub z dodatkami klasy 32,5. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  

2.1.2. Kruszywo 

 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-EN 12620:2004, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 
betonu. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm, pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszchlachetnionego. 
Dostawca kruszywa zobowiązany jest do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań. 
 
2.1.3. Woda zarobowa 

 Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
32250. Jeżeli wodę do betonów przewiduje się czerpać z wodociągów, to woda ta nie 
wymaga badania.  

2.2. Beton 

 Beton musi spełniać następujące wymagania:  

- nasiąkliwość < 5% 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 

- wodoszczelność - większa od 0,8MPa 

- wskaźnik w/c ma być mniejszy od 0,5 

- konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej 

 

3. SPRZĘT 

 Beton może być wykonany na placu budowy z wykorzystaniem dowolnego 
sprzętu. 
 



4. TRANSPORT, PODAWANIE I UKŁADANIE MIESZANKI BETON OWEJ. 
 
 Ze względu na niewielką ilość mieszanki betonowej do jej podawania należy 
stosować podajniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnienie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Zalecenia ogólne 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-63/B-06251. 
 
Mieszankę betonową nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 
powierzchni, na którą spada. 
Przerwy w betonowaniu należy stosować w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
projektantem, a w prostych przypadkach należy kierować się zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstw pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin.  
 
Przy przewidywanych spadkach temperatur poniżej 0oC w okresie wiązania betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanych elementów. Ułożony beton powinien być 
chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający 
na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 Mpa. 
 
 
Pielęgnacja betonu 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu osłonami wodoszczelnymi przeciwdziałającymi odparowaniu wody z betonu  
i chroniącymi przed deszczem i nasłonecznieniu. 
Przy temp. otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni polewając nie mniej niż 3 razy na dobę. 



W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być zabezpieczone przed drganiami  
i uderzeniami. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 Kontrola jakości wykonania robót betonowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z projektem. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) konstrukcji z betonu. Podstawą 
do odbioru są odpowiednie zapisy umowne, kosztorys powykonawczy lub ryczałt. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymogami zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - B - 01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania    

PN - B - 01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN - EN 19-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego cementu. 



PN - B - 06250 Beton zwykły. 

PN - B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 

PN - B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN - B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 

OGRODZENIA Z SIATEK  STALOWYCH NA SŁUPKACH 
STALOWYCH 
CPV 45342000-6 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem częściowego 
ogrodzenia boiska sportowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające wykonanie ogrodzenia boiska sportowego.  

 

2. MATERIAŁY  

 Materiałami stosowanym przy wykonywaniu ogrodzenia objętego niniejszą SST 
są: 

- siatka stalowa powlekana tworzywem sztucznym o czku 50x50mm i grubości drutu 
2,8mm 
- słupki metalowe i elementy metalowe połaczeniowe 
- brama dwuskrzydłowa  
- furtka z wypełnieniem 
 
 
 

 



3. SPRZĘT 

 Ustawianie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego jak: szpadle, młotki, obcęgi, itp. 

 

4. TRANSPORT 

 Przy przewozie, załadunku i wyładunku elementów ogrodzeniowych można 
stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ewentualne wiertnice do 
wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania 
fundamentów betonowych, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Przed konaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczy trasę 
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
Inwestora.  

Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wznoszeniu ogrodzenia 
należą: 

- wykonanie dołów pod słupki, 

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

- ustawienie słupków, 

- wykonanie właściwego ogrodzenia po przez rozpięcie siatki metalowej, 

- wykonanie bramy i furki. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości 
(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonywania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, 
wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 



d) prawidłowość wykonania fundamentów betonowych pod słupki, 

e) prawidłowość ustawienia słupków, 

f) prawidłowość wykonania siatki metalowej, 

g) prawidłowość wykonania bramy i furki. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostką obmiarową ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na określeniu 
rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramą i furtką 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymogami zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena 1m ogrodzenia obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz 
materiałów pomocniczych, 

- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 

- uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - H - 04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi.    

PN - H - 04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk.    



PN - H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN - H - 74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  
I NAWIERZCHNIE ŻWIROWE 

CPV 45233251-3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 
betonowej i nawierzchni żwirowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
i nawierzchni żwirowej 

 Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni dojścia do budynku socjalnego, 
natomiast nawierzchnie żwirowe jako place postojowe dla pojazdów mechanicznych.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Betonowa kostka brukowa 

- odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu) 

- gatunek 1 

- klasa "50" 



- barwa - kostka szara, z betonu niebarwionego 

- wzór kostki - kostka prostokątna 

- grubość - 80mm 

 2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spin oraz szczelin w nawierzchni 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to należy stosować 
następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnie mieszankę cementu i piasku  
w stosunki 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku i wody odmiany 1, 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni zaprawę cementowo-piaskową w stosunki 1:4  
z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku i wody odmiany 1, 

2.3. Krawężniki i obrzeża 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek i żwiru można stosować krawężniki i obrzeża betonowe z betonu 
wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną. 
 
2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnie z betonowej kostki  
i żwiru. 

 Materiały do podbudowy - zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
3. SPRZĘT 

 Układanie kostki będzie odbywać się ręcznie. Do przycinania kostek można 
stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosowa zagęszczarki wibracyjne  
z wykładziną elastomerową chroniącą kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować betoniarki. 

  

4. TRANSPORT 

 Betonowe kostki brukowe oraz krawężniki i obżerza mogą być przewożone na 
paletach dowolnymi środkami transportowymi. Podczas transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 



Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem  
i rozpyleniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. Koryto pod podbudowę lub 
nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

5.2. Konstrukcja nawierzchni  

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni obejmują: 

- wykonanie podbudowy 

- wykonanie obramowania nawierzchni 

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo0piaskowej 

- ułożenie kostek z ubiciem 

- wypełnienie szczelin zaprawą cementowo-piaskową 

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych 

- pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu 

5.3. Podbudowa 

 Z kruszywa kamiennego gr. 40cm  

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. Krawężniki i obrzeża zaleca sie ustawiać przed przystąpieniem do 
układania nawierzchni z kostek i żwirowych. 

Przed ich ustawieniem pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  

5.5. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to grubość podsypki powinna 
wynosić po zagęszczeniu 3-5cm. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana  
i zagęszczona w stanie wilgotnym. Jeśli podsypka wykonywana jest z suchej zaprawy to 



po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości aby woda zwilżyła 
całą grubość podsypki. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek 

 Układanie nawierzchni z kostek na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się 
wykonywanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 
0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (maty słomiane, papa, itp.) 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki zaleca się stosować 
kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różnice 
odcieni wybranego koloru kostki. 

Kostkę układa się na około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek ułożonych obok 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów, itp.) powinna trwale 
wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm 
powyżej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach  
i krawężnikach oraz studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe 
w postaci tzw. połówek oraz dziewiątek mających wszystkie krawędzie równe  
i odpowiednio fazowane. Dzienną działkę roboczą nawierzchni zaleca się wykonywać 
prowizorycznie z około półmetrowym zapasam kostki na podsypce tylko piaskowej, 
celem stworzenia oporu dla właściwej nawierzchni podczas ubijania. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnie należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 
3mm do 5mm. Po ułożeniu kostek spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej; 

b) zaprawą cementowo-paskową jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementwo-
piaskowej. 

Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy piasku lub suchej zaprawy 
cvementowo-piaskowej i wmieceniu ich w spoiny na sucho. 

 

 

 

 

 



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary 

a) bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z dokumentacją projektową i SST; odchyłki od 
projektowanej grubości 1cm; 

b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) - co 100m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych przesunięcie od osi projektowanej do 2cm;  

c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) - co 25m w osi i 
przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych - odchylenia: -
1cm, +2cm; 

d) spadki poprzeczne - odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,3%; 

e) szerokość nawierzchni - odchyłki od szerokości projektowej do 5cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni  
z betonowej kostki brukowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymogami zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta 

- wykonanie podbudowy 

- wykonanie ław pod krawężniki, obrzeża i ścieki betonowe 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie  

- ewentualne wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnyc 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena wykonania 1metra kwadratowego nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej  obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

- oznakowanie robót; 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta; 

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów i sprzętu; 

- wykonanie podsypki; 

- ustalenia kształtu, koloru i desenia kostek; 

- ułożenie i ubicie kostek; 

- wypełnienie spoin i ewentualnych szczelin dylatacyjnych w nawierzchni; 

- pielęgnację nawierzchni;  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 
technicznej; 

- uporządkowanie terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - B - 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne donawierzchni 
drogowych; piasek. 

PN - B - 11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 
mostowi i drogowe.    

BN - 80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 

ZEWNĘTRZNE I WEWN ĘTRZNE  
SIECI SANITARNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie sieci sanitarnych zewnętrznych  
i wewnętrznych (przyłącz i instalacja wody, przyłącz kanalizacji sanitarnej i instalacje 
wewnętrzne budynku zaplecza szatniowo-socjalnego). 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie sieci sanitarnych zewnętrznych. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

a) przyłącz i instalacja wody; 

b) przyłącz i instalacja kanalizacji sanitarnej.  

 

2. MATERIAŁY  

 Do wykonania wszelkich instalacji zewnętrznych i wewnętrznych mogą być 
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 



tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do długości rur oraz gabarytu wielkościowego pozostałych urządzeń 
infrastruktury (kinety, studzienki). 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach lub oryginalnych 
opakowaniach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przyłącz kanalizacji sanitarnej 

 Przyłącze wykonane z rury PVC 160mm, od istniejącej studni betonowej do 
studzienki kontaktowej z PVC śr. 315mm. Odprowadzenie ścieków od poszczególnych 
aparatów projektuje się odprowadzić jednym ciągiem na zewnątrz kontenera  
i doprowadzić je do studni kontaktowej. Przebieg, średnice, długości i zagłębienie 
przyłącza w terenie wykonać zgodnie z projektem technicznym. Włączenie do sieci 
nastąpi po przez istniejącą studnię betonową. Studnię projektowaną wykonać na kinecie 
jako rurę karbowaną śr. 315mm. Następnie należy ustawić stożek z gumą 
uszczelniającą, na którym ustawi sie pokrywę betonową. 

Rurociąg kanalizacyjny należy ułożyć w wykopie zachowując odpowiedni spadek. 

Średnie przykrycie rury gruntem - około 0,8m. 

5.2. Instalacja wewnętrzna sanitarna 

 Instalacja wewnętrzna kanalizacji zbiera ścieki z wszystkich aparatów tuż przed 
wyjściem z kontenera do jednego ciągu kanalizacyjnego i odprowadza do 
projektowanej studni zewnętrznej i dalej do istniejącej studni betonowej. 

Przyłącze wykonać z rur PVC śr. 160mm łączonych w kielichach na uszczelkę 
gumową. 

5.3. Przyłącz i instalacja wody   

 Włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego przewiduje się  
z istniejącego wodociągu w32. Włączenie wykonać po przez trójnik odpowiedniej 
średnicy. Przyłącze wykonać z rur PE 32. Głębokość ułożenia wodociągu przewiduje 



sie 1,5-1,8m pod powierzchnią terenu. Na przyłączu projektuje się studnię 
wodomierzową wraz z opomiarowaniem. Średnica studni 1000mm w której na okres 
zimy po za sezonem ma nastąpić zamknięcie zimnej wody i spuszczenie specjalnym 
zaworem wody z instalacji, w celu zabezpieczenia instalacji przed zamarznięciem. 
Głębokość studni w zależności od głębokości istniejącego wodociągu - około 2m. Nad 
rurociągiem ułożyć taśmę izolacyjną ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopioną 
wkładką metalizowaną umożliwiającą identyfikację rury. 

W węźle wodomierzowym przy zabudowie wodomierza zastosować trzy zawory 
odcinające przelotowe kulowe, przy czym jeden od strony instalacji wewnętrznej 
zamontować z kurkiem spustowym oraz zawór zwrotny przeciwbakteryjny usytuowany 
za wodomierzem licząc zgodnie z kierunkiem przepływu. Przyłącze należy 
doprowadzić do pomieszczenia szatni skąd najkrótszą drogą rozprowadzić wodę do 
poszczególnych aparatów. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych umywalni nastąpi w trzech 
elektrycznych podgrzewaczach wody. 

Przewody ciepłej wody i cyrkulacji należy zaizolować ciepłochronnie otuliną o gr. 
10mm z uwagi na utrzymanie odpowiedniej temperatury i eksploatację pomieszczeń 
tylko w okresie letnim. Z uwagi na roszenie sie rur z zimna wodą przewody wody 
zimnej należy również zaizolować grubością 10mm.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary 

 Przed zasypaniem przyłącza wodociągowego należy dokonać próbę ciśnienia, 
następnie przeprowadzić dezynfekcje przyłącza, a próbki wody zlecić do laboratorium. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami; 

- dziennik budowy; 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności. 

 

 



8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Zgodnie z zawartą umową. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkada, Warszawa 1988.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania przyłącza 
elektroenergetycznego do  budynku zaplecza szatniowo-socjalnego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie sieci elektrycznych zewnętrznych.  

 

2. MATERIAŁY  

 Do wykonania wszelkich instalacji elektrycznych stosować materiały zgodnie  
z dokumentacja techniczną. 
 
3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

 Przebieg przyłącza elektroenergetycznego projektuje sie jako podziemny na 
głębokości około 0,8m pod powierzchnią terenu. Przewód przyłączeniowy YKY 
5x10mm2 ułożony na warstwie piasku na dnie wykopu. W miejscach newralgicznych 



(przejściach przez drogi, place, fundamenty, itp.) kabel ułożyć w rurach ochronnych 
PCW o odpowiedniej średnicy. 

 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Po wykonaniu przyłącza przed podłączeniem odbiorników dokonać prób 
montażowych, tj.: technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz  
z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów poszczególnych przewodów, instalacji, 
itp. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami; 

- dziennik budowy; 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

- protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje 
elektryczne". Wydanie aktualne. 

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwporażeniowa.  



PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przedprzepięciami. 

 PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

 PN-76/E-05I25 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa. 

 

 

 

 

                                                                                           O p r a c o w a ł  
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