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1.  ZAGADNIENIA OGÓLNE. 
 
1.1. Wprowadzenie. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ciechomin 
poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej”, precyzuje następujące 

wymagania w zakresie: 
 

 właściwości materiałów,  
 

 sposobu i jakości wykonania robót,  
 

 odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.  
 
1.2. Podstawa opracowania.  

 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana 

została na podstawie: 
 

 uzgodnień z Inwestorem,  
 

 projektu budowlanego zagospodarowania centrum miejscowości Ciechomin,  
 

 przedmiaru robót,  
 

 wizji lokalnej w terenie.  
 
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  

 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;  

 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw;  

 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw. 

 45233250-6 Nawierzchnia z kostki betonowej 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.  
 

Realizacja  robót  związanych  z  niniejszą  inwestycją  musi zawsze  odpowiadać 

wszystkim przepisom techniczno - budowlanym oraz  prawnym na dzień realizacji 

zadania  inwestycyjnego, zarówno  dotyczących  całości inwestycji, jaki  i samych 

technologii wykonywania robót.      

Szczególną  uwagę należy  zwrócić  na przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.   

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 

przepisów oraz wymogów  władz  samorządowych i administracyjnych.   



1.5. Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego. 
 

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 

podstawowych obowiązków Wykonawcy. 

 
 
1.6. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.  
 

Budowa placu zabaw wraz z architekturą towarzyszącą i elementami siłowni 
plenerowej, winna spełniać wymagania określone w:  

 
 przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane );  

 
 Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177;  

 
 aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie;  
 

 PN-PE 1177 nawierzchnia placów zabaw;  
 

 PN-PE 1176-1   wyposażenia placów   zabaw.   Ogólne   wymagania   bezp.

 i met. badań.;  

 PN-PE 1176-7   wyposażenie placów   zabaw.   Wytyczne   instalowania,

 sprawdzania, konserwacji i eksploatacji; 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych – 

wydanie MBiPMP 1997 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej i 

boisk sportowych”.  

 
1.7. Odbiór robót.  
 
Podstawą odbioru robót będzie: 
 

 pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót;  
 

 dokumentacja powykonawcza; 
 

 posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na akcesoria i urządzenia 

sportowe oraz urządzenia zabawowe; 
 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do 

obrotu i stosowania w budownictwie; 
 

 uporządkowanie terenu realizacji zadania.  
 
1.8. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.  
 

Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego 

zakończenia robót, ustala  termin  odbioru  końcowego  i  zwołuje  komisję  odbiorową. 

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy. 

Komisja   po dokonaniu   pozytywnego   odbioru sporządzą   protokół   odbioru
 
końcowego robót i podpisuje go. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do 

rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. 



2. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY 

ZIEMNE (45111200-0), 

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW (45112723-9), 

ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI (45233200-1).  
 

 

2.1. Roboty ziemne  

2.1.1. Wstęp. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych wykonywanych ręcznie i mechanicznie. 
 
2.1.2. Materiał: 
 

 Ziemia urodzajna, piasek płukany 0,5-1,5 mm 
 
2.1.3. Sprzęt i maszyny:  
 

 Łopaty, szpadle, grabki;  
 

 Taczka;  
 

 Koparka.  

 Spycharka.  
 

 
2.1.4. Transport: 
 
 Samochód samowyładowczy;  

 
 Samochód skrzyniowy.  

 
2.1.5. Wykonanie zakresu robót: 
 

W celu wykonania robót zgodnie z projektem zagospodarowania należy wykonać 

następujące roboty ziemne: 
 
 

 Plantowanie terenu inwestycji. 
 

 
2.1.6. Odbiór materiałów. 
 

Odbiór wyplantowanego terenu przed montażem urządzeń na placu. 
 
2.1.7. Odbiór robót. 
 

Odbiór końcowy – robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów 

związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy robót . 



 
2.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 
 

Nawierzchnię bezpieczną, na której zlokalizowane zostanie urządzenia zabawowe 

placu zabaw, należy wykonać z nawierzchni trawiastej, amortyzującego upadek z 

wysokości 1,50 m. 
 

Jeżeli zaproponowane przez wykonawcę rozwiązanie będzie wymagało innych 

rozwiązań w projekcie podbudowy, projektant wyraża zgodę na ich wprowadzenie pod 

warunkiem, że będą one spełniały warunki określone w obowiązujących przepisach i 

normach. 
 
2.2.3. Sprzęt: 
 

Łopaty, szpadle, grabie, taczka, ubijaki i zagęszczarki, samochód do wywozu 

zebranego humusu. 
 
2.2.4. Odbiór robót: 
 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na 

podstawie jej zgłoszenia zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 

 
 
3. WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW (37535200-9). 
 
3.1. Roboty montażowe. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, 

rekreacyjnych oraz uzupełniających elementów małej architektury. 
 
 
3.2. Materiały (informacje podstawowe): 
 

 Elementy zabawowe – katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty 

bezpieczeństwa;  

 Sprzęt  zabawowy powinien  posiadać,  co  najmniej  trzyletni  okres  gwarancji, 

powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny 

z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności 

w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w szkołach; 

 Elementy sportowe – katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty 

bezpieczeństwa;  

 Sprzęt  i akcesoria sportowe powinien  posiadać,  co  najmniej  trzyletni  okres  

gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien 

być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 

szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

 



 Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na placu zabaw z sposób 

umożliwiający zachowanie bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami; 

Przewidziano następujące urządzenia zabawowe i zagospodarowanie terenu: 

• Tablica z regulaminem – 2 sztuki. 

• Ławka – 2 sztuki. 

• Kosz na śmieci – 2 sztuki.  

• Zestaw zabawowy – 1 sztuka. 

• Huśtawka podwójna – 1 sztuka. 

• Bujak konik – 1 sztuka. 

• Karuzela tarczowa B z siedziskami – 1 sztuka. 

• Urządzenie siłowni zewnętrznej – podciąg  – 1 sztuka. 

• Urządzenie siłowni zewnętrznej – wiosło  – 1 sztuka. 

• Urządzenie siłowni zewnętrznej – pajacyk  – 1 sztuka. 

• Urządzenie siłowni zewnętrznej – biegacz – 1 sztuka. 

• Urządzenie siłowni zewnętrznej – orbit rek – 1 sztuka. 

• Montaż dwóch lamp fotowoltaicznych.  

• Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego malowanego proszkowo z furtkami. 

• Wykonanie utwardzone placu z kostki betonowej po wschodniej stronie budynku 

świetlicy wiejskiej. 

 

3.3. Wymagania dla zastosowanych urządzeń 

Urządzenia zabawowe oraz siłowe stanowiące zagospodarowanie terenu powinny być 
wykonane z następujących materiałów: 

 Elementy placów zabaw – elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej, 

elementy drewniane wykonane z drewna klejonego. Zawiesia łożyskowane 

wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE gr. min. 15 

mm. 

 Elementy siłowni zewnętrznych - konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej 

okrągłej, podnóżki wykonane z rury ze stopami z żywicy epoksydowej 

zapobiegające ześlizgnięciu się nogi, uchwyty wykonane z rury zapewniające 

stabilne podparcie podczas wykonywania ćwiczeń, praca urządzenie oparta na 

łożyskach nie wymagających konserwacji, płynny przyrost oporu urządzenia 

zapewniający bezobsługowe przeguby metalowo-gumowe, całość urządzenia 

zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym 

strukturalnym. 

3.3.1.Tabliczki informacyjne  

Przy każdym urządzeniu na placu zabaw należy zamontować po jednej tabliczce  

informującej o sposobach korzystania z danego urządzenia (najlepiej w postaci  rysunków) 



montowane za pomocą ocynkowanych śrub   do urządzenia lub w postaci tabliczek 

zamontowanych na drewnianej belce mocowanej w fundamencie za pomocą stalowych 

kotew. Tabliczki należy umocować w takich miejscach, by nie stanowiły zagrożenia dla  

dzieci w czasie biegania lub upadku z urządzenia . 

 

3.3.2.Regulamin placu zabaw 

Regulamin placu zabaw umieszczono widocznym miejscu, w pobliżu wejścia na teren 

projektowanego placu zabaw. Słupy mocujące regulamin w podłożu powinny być  
wykonane z litego drewna w formie belek o przekroju  90mmmx 90 mm , osadzonych 10 

cm ponad ziemią na stalowych ocynkowanych stopach. Cały regulamin   powinien być 
zabezpieczony impregnatami olejowymi do drewna. 

Zaproponowany format tablicy informacyjnej umożliwia zamieszczenie w sposób czytelny 

dla użytkowników   szkolnego placu zabaw ,regulaminu określającego zasady i warunki 

korzystania z placu oraz zawierającego  nazwę i adres placu zabaw ,numery telefonu do 

dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej  zajmującej się konserwacja palcu 

zabaw oraz numery telefonów alarmowych.  

W treści regulaminu powinny być zawarte informacje o tym, że : 

 wyposażenie palcu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 10 lat , 

 z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami 

zawartymi na tabliczkach  informacyjnych, 

 zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych,  

 w czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania,  

 nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia, 

 nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw.   

 

3.3.3. Ławki  

Ławki z drewnianym siedziskiem z drewna sosnowego, z oparciem oraz metalową 

podstawą  należy  trwale zamocować w gruncie poprzez zabetonowanie do głębokości 60  

cm. Wszystkie elementy  drewniane ławek powinny być wyszlifowane oraz zabezpieczone 

impregnatami olejowymi do drewna. 

  

3.3.4.Kosze na śmieci  

Kosze na śmieci należy umieszczać w odległości 1,5 m od ławek, aby nie narażać 
siedzących na ewentualne ataki owadów. Kosze z blachy ocynkowanej, malowane 

proszkowo, o pojemności 30 l  w kolorystyce  nawiązującej do nawierzchni na placu 

zabaw, zabezpieczone przed opadami deszczu powinny być dobrze  przytwierdzone do 

podłoża poprzez zabetonowanie do głębokości 60 cm, aby nie posłużyły dzieciom do 

zabawy  oraz posiadać mechanizm umożliwiający ich opróżniania przez osoby 

upoważnione. Całkowita  wysokość kosza 1,3 m. 

 

Montaż elementów placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją 

dostarczoną przez producenta wyrobu oraz obowiązującymi normami ! 

 



Tolerancja wymiarów zastosowanych urządzeń zabawowych oraz przestrzeni 
bezpiecznej  można przyjąć do 10 % uwzględniając wytyczne danego producenta 
urządzeń. 

UWAGA :  

Zamawiający nie narzuca producenta sprzętu zabawowego, podane przykłady 
wyposażenia placu zabaw stanowią jedynie określenie standardu, jakich należy 
zapewnić przy dostawie urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu 
innych producentów, niż zaproponowane w dokumentacji, przy zachowaniu takich 
samych parametrów, jak proponowane w dokumentacji projektowej, lub wyższych. 

3.4 Sprzęt:  
 

• Łopaty, kilofy, łomy, grabie,  
 

• Poziomice,  
 

• Młotki,  
 

• Klucze specjalistyczne,  
 

• Wiertarki i wkrętarki,  
 

• Ubijaki i zagęszczarki,  
 

• Taczka.  

 

3.5. Transport: 
 

• Samochód skrzyniowy,  
 

• Samochód samowyładowczy.  
 

 
3.6. Wykonanie i zakres robót.  

 
Urządzenia    zamontować   zgodnie    z   projektem   zagospodarowania   terenu. 

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac 

montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia 

robót osób niepowołanych. Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu 

na miejsce zabudowy. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego 

urządzenia. Montaż urządzeń w gruncie dokonać na fundamentach. 

 
 
3.7. Odbiór robót: 

 
Należy sprawdzić: 

 
 Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu; 

 
 Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź 

gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane 

przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych;  
 

 Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i 

zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 



  
 4. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 
5.  Transport  
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 
 



6.  Kontrola jakości robót 

6.1  Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

 z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

 
6.2   Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 

niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 



poniesione przez wykonawcę. 

7. Obmiary robót 
 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 

obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 

będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 
7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.3  Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 

innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 

realizacją umowy. 



Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 

wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 

bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

8. Odbiory robót i podstawy płatności 

 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie 

dokumentacji projektowej i przepisów związanych. 
 
Inwestor na pisemny wniosek–zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego 

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W 

skład komisji wchodzą: przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 
 
Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 
 

• zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń,  
 

• przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń,  
• certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. 

certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane 

wyroby i urządzenia,  
 

• posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,  
 

• czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania,  
 

• czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu 

w granicach placu budowy.  

 
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego robót 

i podpisuje go. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury 

VAT za zakończone i odebrane roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego 

protokółu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do 

użytkowania. 

 
 
9. Przepisy związane 

9.1.   Normy i normatywy 

 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
 
Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach 

zabaw, do których należy się stosować: 



 
PN – EN 1176 -1 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań. 

 
PN – EN 1176 -2 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań huśtawek. 
 
PN – EN 1176 -3 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań zjeżdżalni. 
 
PN – EN 1176 -6 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących 
 
PN – EN 1176 -7 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
 
PN – EN 1177 – 2000 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań. 
 
PN – EN 1177 – 2000/A1:2004 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
Wymagania bezpieczeństwa i metod badań. 
 
Urządzenia powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z 

normą PN – EN 1176 -7 – 2001. 

 
 

Producent dostarcza    rysunki    techniczne,    schematy,    instrukcje    montażu 

i  użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do 
 
sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania. 
 
 
9.2    Przepisy prawne 
 
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.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

2. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 

poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Przepisy z zakresu dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów 

oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych. 

 

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. 

W przypadku wystąpienia w przedmiarze robót, projekcie budowlanym lub 

specyfikacji nazw własnych (pochodzenie, producent, itd.) należy uznać, że mają one 



jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech 

zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 

równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co 

wskazany w dokumentacji budowlanej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego 

jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien 

mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 

Nazwy własne w dokumentacji budowlanej oraz w specyfikacji technicznej 

wykonania robót nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować, jako materiały 

przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych materiałów 

występujących w dokumentacji budowlanej. 

 

PRACE DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ. 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki betonowej w trakcie 
realizacji zadania: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ciechomin poprzez 
budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych na w/w terenie. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz dojść utwardzonych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Obrzeża - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający tereny zieleni od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 
długością nie większą niż l ,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 

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

1.4.5.Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia    odkształceń    temperaturowych,    wypełniony    określonymi    materiałami 
wypełniającymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 

2. MATERIAŁY 



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może  mieć  następujące cechy charakterystyczne, określone 
w katalogu producenta: 

1. odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka  dwuwarstwowa  (z  betonu  warstwy  spodniej   konstrukcyjnej   i  warstwy 

fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 
powierzchni, krawędzi i naroży:  
a) gatunek l, b) gatunek 2, 
3. klasa: 

a) klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasa „35", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4. barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady 

podano w załączniku 1), 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 

mm i 100 mm. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne  
z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt   i   wymiary  powinny  być   zgodne   z   deklarowanymi   przez  producenta,   z 
dopuszczalnymi odchyłkami  
od wymiarów: 

- długość i szerokość ±3,0 mm, 
- grubość ±5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie niniejsza niż: 

- 50 MPa, dla klasy „50", 
- 35 MPa, dla klasy „35", 



3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 
NaCl lub 150 cyklach zamrażania  
i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków   kruszywa   itp.    
nie   powinna   przekraczać   5%   masy   próbek   nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 
powinno być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 

powinna przekraczać wartości: 
- 3,5 mm, dla klasy „50", 
- 4,5 mm, dla klasy „35", 
6) szorstkość,  określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni 
licowej   powinny  być  jednorodne.    (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci 
białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów  fizykochemicznych  
występujących w betonie  podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli 
znikają w okresie do 2 lat). 

2.2.3. 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 oraz szczelin w nawierzchni 

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

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

- piasek  naturalny  wg  PN-B-11113:1996,   odpowiadający  wymaganiom  dla 
gatunku 2 lub 3, 

- piasek łamany (0,075-=-2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075-nt) mm albo 
miał (0-r4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku l wg  
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany l odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250), 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,0754-2) mm wg PN-B-11112:1996, 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- zaprawę cementowo-piaskową l :4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

e) do  wypełniania  szczelin  dylatacyjnych  w  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-
piaskowej 



- do wypełnienia górnej  części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe 
zalewy    kauczukowo-asfaltowe     
lub    syntetyczne    masy    uszczelniające    (np. poliuretanowe,   poliwinylowe   itp.),   
spełniające   wymagania  norm   lub   aprobat technicznych,    względnie    
odpowiadających   wymaganiom    OST    D- 5.03.04a 
„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego" [16], 

- do wypełnienia dolnej  części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną 
mieszankę cementowo-piaskową 1:8) lub inny materiał zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem  
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego 
posiadającego aprobatę techniczną, 

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. 
Przy krawężnikach mogą występować ścieki. Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane 
na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,  
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych,  
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej  i płyt ażurowych może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 

składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to,  
po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek i płyt ażurowych można stosować specjalne narzędzia tnące (np. 
przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki i płyt ażurowych należy stosować zagęszczarki 
wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 



4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 
mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na 
środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem  
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od 
grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. 
Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 
kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością  
w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

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, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je 
przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej OST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem  
i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 



Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej  
i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek i płyt ażurowych z ubiciem, 
5. należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów 

prefabrykowanych do siebie 
oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadków podłużnych. 

6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
7. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

8. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub 
ST. 

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 krawężników lub obrzeży. 

 

5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna 
wynosić po zagęszczeniu 3*5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. 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, R2g =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, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą  



w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu  
w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

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

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 
sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po l m2 
wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. 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.). 

5.7.3. 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 można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

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. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie  
w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 
siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

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. 

5.7.4. 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. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1.Spoiny 

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

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy 
na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami  
z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i 
dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni  
z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 



5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 
8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i 
masami określonymi.  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne 
przy ściekach wzdłuż jezdni. 

 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, 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 zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczną, 
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 

badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora 
Nadzoru, 

—   wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek  

b)   w zakresie płyt ażurowych  

-     aprobatę techniczną, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 
badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora 
Nadzoru, 

c) w zakresie innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 
które budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 



6.3. Badania w czasie robót 

Zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki: 

Sprawdzenie podłoża i koryta 

Sprawdzenie podbudowy 

Sprawdzenie obramowania nawierzchni 

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji) 

Badania wykonywania nawierzchni z kostki: 

- zgodność z dokumentacją projektową 
- położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) 
- rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) 
- równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 [9] łatą czterometrową) 
- równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

- spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) 
- szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) 
- szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu dług. 1 0 cm) 
- sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia 

Badania wykonywania nawierzchni z płyt prefabrykowanych: 

- zgodność z dokumentacją projektową 
- położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) 
- rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) 
- równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 [9] łatą czterometrową) 
- równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

- spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) 
- szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) 
- szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu dług. 1 0 cm) 
 

6.4. Badania wykonanych robót 

Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni: 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 
- Badanie położenia osi nawierzchni w planie 
- Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i 

szerokość 
- Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 
 
7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Polskie Normy 

PN-B-11112:1996       Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   łamane   do   nawierzchni 
drogowych 

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

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

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8.2. Branżowe Normy 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

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

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

BN-68/8931-04 Drogi      samochodowe.      Pomiar     równości     nawierzchni planografem i 
łatą. 
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1.  ZAGADNIENIA OGÓLNE. 
 
1.1. Wprowadzenie. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ciechomin 
poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej”, precyzuje następujące 

wymagania w zakresie: 
 

 właściwości materiałów,  
 

 sposobu i jakości wykonania robót,  
 

 odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.  
 
1.2. Podstawa opracowania.  

 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana 

została na podstawie: 
 

 uzgodnień z Inwestorem,  
 

 projektu budowlanego zagospodarowania centrum miejscowości Ciechomin,  
 

 przedmiaru robót,  
 

 wizji lokalnej w terenie.  
 
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  

 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;  

 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw;  

 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw. 

 45233250-6 Nawierzchnia z kostki betonowej 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.  
 

Realizacja  robót  związanych  z  niniejszą  inwestycją  musi zawsze  odpowiadać 

wszystkim przepisom techniczno - budowlanym oraz  prawnym na dzień realizacji 

zadania  inwestycyjnego, zarówno  dotyczących  całości inwestycji, jaki  i samych 

technologii wykonywania robót.      

Szczególną  uwagę należy  zwrócić  na przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.   

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 

przepisów oraz wymogów  władz  samorządowych i administracyjnych.   



1.5. Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego. 
 

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 

podstawowych obowiązków Wykonawcy. 

 
 
1.6. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.  
 

Budowa placu zabaw wraz z architekturą towarzyszącą i elementami siłowni 
plenerowej, winna spełniać wymagania określone w:  

 
 przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane );  

 
 Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177;  

 
 aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie;  
 

 PN-PE 1177 nawierzchnia placów zabaw;  
 

 PN-PE 1176-1   wyposażenia placów   zabaw.   Ogólne   wymagania   bezp.

 i met. badań.;  

 PN-PE 1176-7   wyposażenie placów   zabaw.   Wytyczne   instalowania,

 sprawdzania, konserwacji i eksploatacji; 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych – 

wydanie MBiPMP 1997 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej i 

boisk sportowych”.  

 
1.7. Odbiór robót.  
 
Podstawą odbioru robót będzie: 
 

 pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót;  
 

 dokumentacja powykonawcza; 
 

 posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na akcesoria i urządzenia 

sportowe oraz urządzenia zabawowe; 
 

 aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do 

obrotu i stosowania w budownictwie; 
 

 uporządkowanie terenu realizacji zadania.  
 
1.8. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.  
 

Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego 

zakończenia robót, ustala  termin  odbioru  końcowego  i  zwołuje  komisję  odbiorową. 

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy. 

Komisja   po dokonaniu   pozytywnego   odbioru sporządzą   protokół   odbioru
 
końcowego robót i podpisuje go. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do 

rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. 



2. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY 

ZIEMNE (45111200-0), 

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW (45112723-9), 

ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI (45233200-1).  
 

 

2.1. Roboty ziemne  

2.1.1. Wstęp. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych wykonywanych ręcznie i mechanicznie. 
 
2.1.2. Materiał: 
 

 Ziemia urodzajna, piasek płukany 0,5-1,5 mm 
 
2.1.3. Sprzęt i maszyny:  
 

 Łopaty, szpadle, grabki;  
 

 Taczka;  
 

 Koparka.  

 Spycharka.  
 

 
2.1.4. Transport: 
 
 Samochód samowyładowczy;  

 
 Samochód skrzyniowy.  

 
2.1.5. Wykonanie zakresu robót: 
 

W celu wykonania robót zgodnie z projektem zagospodarowania należy wykonać 

następujące roboty ziemne: 
 
 

 Plantowanie terenu inwestycji. 
 

 
2.1.6. Odbiór materiałów. 
 

Odbiór wyplantowanego terenu przed montażem urządzeń na placu. 
 
2.1.7. Odbiór robót. 
 

Odbiór końcowy – robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów 

związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy robót . 



 
2.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 
 

Nawierzchnię bezpieczną, na której zlokalizowane zostanie urządzenia zabawowe 

placu zabaw, należy wykonać z nawierzchni trawiastej, amortyzującego upadek z 

wysokości 1,50 m. 
 

Jeżeli zaproponowane przez wykonawcę rozwiązanie będzie wymagało innych 

rozwiązań w projekcie podbudowy, projektant wyraża zgodę na ich wprowadzenie pod 

warunkiem, że będą one spełniały warunki określone w obowiązujących przepisach i 

normach. 
 
2.2.3. Sprzęt: 
 

Łopaty, szpadle, grabie, taczka, ubijaki i zagęszczarki, samochód do wywozu 

zebranego humusu. 
 
2.2.4. Odbiór robót: 
 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na 

podstawie jej zgłoszenia zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 

 
 
3. WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW (37535200-9). 
 
3.1. Roboty montażowe. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, 

rekreacyjnych oraz uzupełniających elementów małej architektury. 
 
 
3.2. Materiały (informacje podstawowe): 
 

 Elementy zabawowe – katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty 

bezpieczeństwa;  

 Sprzęt  zabawowy powinien  posiadać,  co  najmniej  trzyletni  okres  gwarancji, 

powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny 

z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności 

w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w szkołach; 

 Elementy sportowe – katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty 

bezpieczeństwa;  

 Sprzęt  i akcesoria sportowe powinien  posiadać,  co  najmniej  trzyletni  okres  

gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien 

być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 

szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

 



 Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na placu zabaw z sposób 

umożliwiający zachowanie bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami; 

Przewidziano następujące urządzenia zabawowe i zagospodarowanie terenu: 

• Tablica z regulaminem – 2 sztuki. 

• Ławka – 2 sztuki. 

• Kosz na śmieci – 2 sztuki.  

• Zestaw zabawowy – 1 sztuka. 

• Huśtawka podwójna – 1 sztuka. 

• Bujak konik – 1 sztuka. 

• Karuzela tarczowa B z siedziskami – 1 sztuka. 

• Urządzenie siłowni zewnętrznej – podciąg  – 1 sztuka. 

• Urządzenie siłowni zewnętrznej – wiosło  – 1 sztuka. 

• Urządzenie siłowni zewnętrznej – pajacyk  – 1 sztuka. 

• Urządzenie siłowni zewnętrznej – biegacz – 1 sztuka. 

• Urządzenie siłowni zewnętrznej – orbit rek – 1 sztuka. 

• Montaż dwóch lamp fotowoltaicznych.  

• Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego malowanego proszkowo z furtkami. 

• Wykonanie utwardzone placu z kostki betonowej po wschodniej stronie budynku 

świetlicy wiejskiej. 

 

3.3. Wymagania dla zastosowanych urządzeń 

Urządzenia zabawowe oraz siłowe stanowiące zagospodarowanie terenu powinny być 
wykonane z następujących materiałów: 

 Elementy placów zabaw – elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej, 

elementy drewniane wykonane z drewna klejonego. Zawiesia łożyskowane 

wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE gr. min. 15 

mm. 

 Elementy siłowni zewnętrznych - konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej 

okrągłej, podnóżki wykonane z rury ze stopami z żywicy epoksydowej 

zapobiegające ześlizgnięciu się nogi, uchwyty wykonane z rury zapewniające 

stabilne podparcie podczas wykonywania ćwiczeń, praca urządzenie oparta na 

łożyskach nie wymagających konserwacji, płynny przyrost oporu urządzenia 

zapewniający bezobsługowe przeguby metalowo-gumowe, całość urządzenia 

zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym 

strukturalnym. 

3.3.1.Tabliczki informacyjne  

Przy każdym urządzeniu na placu zabaw należy zamontować po jednej tabliczce  

informującej o sposobach korzystania z danego urządzenia (najlepiej w postaci  rysunków) 



montowane za pomocą ocynkowanych śrub   do urządzenia lub w postaci tabliczek 

zamontowanych na drewnianej belce mocowanej w fundamencie za pomocą stalowych 

kotew. Tabliczki należy umocować w takich miejscach, by nie stanowiły zagrożenia dla  

dzieci w czasie biegania lub upadku z urządzenia . 

 

3.3.2.Regulamin placu zabaw 

Regulamin placu zabaw umieszczono widocznym miejscu, w pobliżu wejścia na teren 

projektowanego placu zabaw. Słupy mocujące regulamin w podłożu powinny być  
wykonane z litego drewna w formie belek o przekroju  90mmmx 90 mm , osadzonych 10 

cm ponad ziemią na stalowych ocynkowanych stopach. Cały regulamin   powinien być 
zabezpieczony impregnatami olejowymi do drewna. 

Zaproponowany format tablicy informacyjnej umożliwia zamieszczenie w sposób czytelny 

dla użytkowników   szkolnego placu zabaw ,regulaminu określającego zasady i warunki 

korzystania z placu oraz zawierającego  nazwę i adres placu zabaw ,numery telefonu do 

dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej  zajmującej się konserwacja palcu 

zabaw oraz numery telefonów alarmowych.  

W treści regulaminu powinny być zawarte informacje o tym, że : 

 wyposażenie palcu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 10 lat , 

 z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami 

zawartymi na tabliczkach  informacyjnych, 

 zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych,  

 w czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania,  

 nie korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia, 

 nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw.   

 

3.3.3. Ławki  

Ławki z drewnianym siedziskiem z drewna sosnowego, z oparciem oraz metalową 

podstawą  należy  trwale zamocować w gruncie poprzez zabetonowanie do głębokości 60  

cm. Wszystkie elementy  drewniane ławek powinny być wyszlifowane oraz zabezpieczone 

impregnatami olejowymi do drewna. 

  

3.3.4.Kosze na śmieci  

Kosze na śmieci należy umieszczać w odległości 1,5 m od ławek, aby nie narażać 
siedzących na ewentualne ataki owadów. Kosze z blachy ocynkowanej, malowane 

proszkowo, o pojemności 30 l  w kolorystyce  nawiązującej do nawierzchni na placu 

zabaw, zabezpieczone przed opadami deszczu powinny być dobrze  przytwierdzone do 

podłoża poprzez zabetonowanie do głębokości 60 cm, aby nie posłużyły dzieciom do 

zabawy  oraz posiadać mechanizm umożliwiający ich opróżniania przez osoby 

upoważnione. Całkowita  wysokość kosza 1,3 m. 

 

Montaż elementów placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją 

dostarczoną przez producenta wyrobu oraz obowiązującymi normami ! 

 



Tolerancja wymiarów zastosowanych urządzeń zabawowych oraz przestrzeni 
bezpiecznej  można przyjąć do 10 % uwzględniając wytyczne danego producenta 
urządzeń. 

UWAGA :  

Zamawiający nie narzuca producenta sprzętu zabawowego, podane przykłady 
wyposażenia placu zabaw stanowią jedynie określenie standardu, jakich należy 
zapewnić przy dostawie urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu 
innych producentów, niż zaproponowane w dokumentacji, przy zachowaniu takich 
samych parametrów, jak proponowane w dokumentacji projektowej, lub wyższych. 

3.4 Sprzęt:  
 

• Łopaty, kilofy, łomy, grabie,  
 

• Poziomice,  
 

• Młotki,  
 

• Klucze specjalistyczne,  
 

• Wiertarki i wkrętarki,  
 

• Ubijaki i zagęszczarki,  
 

• Taczka.  

 

3.5. Transport: 
 

• Samochód skrzyniowy,  
 

• Samochód samowyładowczy.  
 

 
3.6. Wykonanie i zakres robót.  

 
Urządzenia    zamontować   zgodnie    z   projektem   zagospodarowania   terenu. 

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac 

montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia 

robót osób niepowołanych. Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu 

na miejsce zabudowy. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego 

urządzenia. Montaż urządzeń w gruncie dokonać na fundamentach. 

 
 
3.7. Odbiór robót: 

 
Należy sprawdzić: 

 
 Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu; 

 
 Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź 

gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane 

przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych;  
 

 Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i 

zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 



  
 4. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 
5.  Transport  
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 
 



6.  Kontrola jakości robót 

6.1  Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

 z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

 
6.2   Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 

niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 



poniesione przez wykonawcę. 

7. Obmiary robót 
 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 

obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 

będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 
7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.3  Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 

innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 

realizacją umowy. 



Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 

wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 

bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

8. Odbiory robót i podstawy płatności 

 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie 

dokumentacji projektowej i przepisów związanych. 
 
Inwestor na pisemny wniosek–zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego 

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W 

skład komisji wchodzą: przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 
 
Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 
 

• zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń,  
 

• przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń,  
• certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. 

certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane 

wyroby i urządzenia,  
 

• posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,  
 

• czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania,  
 

• czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu 

w granicach placu budowy.  

 
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego robót 

i podpisuje go. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury 

VAT za zakończone i odebrane roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego 

protokółu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do 

użytkowania. 

 
 
9. Przepisy związane 

9.1.   Normy i normatywy 

 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
 
Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach 

zabaw, do których należy się stosować: 



 
PN – EN 1176 -1 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań. 

 
PN – EN 1176 -2 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań huśtawek. 
 
PN – EN 1176 -3 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań zjeżdżalni. 
 
PN – EN 1176 -6 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących 
 
PN – EN 1176 -7 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
 
PN – EN 1177 – 2000 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań. 
 
PN – EN 1177 – 2000/A1:2004 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
Wymagania bezpieczeństwa i metod badań. 
 
Urządzenia powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z 

normą PN – EN 1176 -7 – 2001. 

 
 

Producent dostarcza    rysunki    techniczne,    schematy,    instrukcje    montażu 

i  użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do 
 
sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania. 
 
 
9.2    Przepisy prawne 
 
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.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

2. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 

poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Przepisy z zakresu dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów 

oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych. 

 

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. 

W przypadku wystąpienia w przedmiarze robót, projekcie budowlanym lub 

specyfikacji nazw własnych (pochodzenie, producent, itd.) należy uznać, że mają one 



jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech 

zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 

równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co 

wskazany w dokumentacji budowlanej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego 

jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien 

mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 

Nazwy własne w dokumentacji budowlanej oraz w specyfikacji technicznej 

wykonania robót nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować, jako materiały 

przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych materiałów 

występujących w dokumentacji budowlanej. 

 

PRACE DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ. 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki betonowej w trakcie 
realizacji zadania: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ciechomin poprzez 
budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych na w/w terenie. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz dojść utwardzonych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Obrzeża - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający tereny zieleni od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 
długością nie większą niż l ,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 

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

1.4.5.Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia    odkształceń    temperaturowych,    wypełniony    określonymi    materiałami 
wypełniającymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 

2. MATERIAŁY 



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może  mieć  następujące cechy charakterystyczne, określone 
w katalogu producenta: 

1. odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka  dwuwarstwowa  (z  betonu  warstwy  spodniej   konstrukcyjnej   i  warstwy 

fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 
powierzchni, krawędzi i naroży:  
a) gatunek l, b) gatunek 2, 
3. klasa: 

a) klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasa „35", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4. barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady 

podano w załączniku 1), 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 

mm i 100 mm. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne  
z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt   i   wymiary  powinny  być   zgodne   z   deklarowanymi   przez  producenta,   z 
dopuszczalnymi odchyłkami  
od wymiarów: 

- długość i szerokość ±3,0 mm, 
- grubość ±5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie niniejsza niż: 

- 50 MPa, dla klasy „50", 
- 35 MPa, dla klasy „35", 



3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 
NaCl lub 150 cyklach zamrażania  
i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków   kruszywa   itp.    
nie   powinna   przekraczać   5%   masy   próbek   nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 
powinno być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 

powinna przekraczać wartości: 
- 3,5 mm, dla klasy „50", 
- 4,5 mm, dla klasy „35", 
6) szorstkość,  określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni 
licowej   powinny  być  jednorodne.    (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci 
białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów  fizykochemicznych  
występujących w betonie  podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli 
znikają w okresie do 2 lat). 

2.2.3. 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 oraz szczelin w nawierzchni 

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

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

- piasek  naturalny  wg  PN-B-11113:1996,   odpowiadający  wymaganiom  dla 
gatunku 2 lub 3, 

- piasek łamany (0,075-=-2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075-nt) mm albo 
miał (0-r4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku l wg  
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany l odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250), 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,0754-2) mm wg PN-B-11112:1996, 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

- zaprawę cementowo-piaskową l :4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

e) do  wypełniania  szczelin  dylatacyjnych  w  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-
piaskowej 



- do wypełnienia górnej  części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe 
zalewy    kauczukowo-asfaltowe     
lub    syntetyczne    masy    uszczelniające    (np. poliuretanowe,   poliwinylowe   itp.),   
spełniające   wymagania  norm   lub   aprobat technicznych,    względnie    
odpowiadających   wymaganiom    OST    D- 5.03.04a 
„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego" [16], 

- do wypełnienia dolnej  części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną 
mieszankę cementowo-piaskową 1:8) lub inny materiał zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem  
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: 

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego 
posiadającego aprobatę techniczną, 

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. 
Przy krawężnikach mogą występować ścieki. Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane 
na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,  
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych,  
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej  i płyt ażurowych może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 

składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to,  
po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek i płyt ażurowych można stosować specjalne narzędzia tnące (np. 
przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki i płyt ażurowych należy stosować zagęszczarki 
wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 



4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 
mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na 
środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem  
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od 
grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. 
Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 
kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością  
w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

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, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je 
przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej OST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem  
i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 



Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej  
i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek i płyt ażurowych z ubiciem, 
5. należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów 

prefabrykowanych do siebie 
oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadków podłużnych. 

6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
7. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

8. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub 
ST. 

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 krawężników lub obrzeży. 

 

5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna 
wynosić po zagęszczeniu 3*5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. 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, R2g =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, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą  



w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu  
w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

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

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 
sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po l m2 
wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. 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.). 

5.7.3. 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 można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

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. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie  
w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 
siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

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. 

5.7.4. 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. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1.Spoiny 

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

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy 
na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami  
z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i 
dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni  
z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 



5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 
8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i 
masami określonymi.  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne 
przy ściekach wzdłuż jezdni. 

 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, 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 zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczną, 
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 

badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora 
Nadzoru, 

—   wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek  

b)   w zakresie płyt ażurowych  

-     aprobatę techniczną, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 
badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora 
Nadzoru, 

c) w zakresie innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 
które budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 



6.3. Badania w czasie robót 

Zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki: 

Sprawdzenie podłoża i koryta 

Sprawdzenie podbudowy 

Sprawdzenie obramowania nawierzchni 

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji) 

Badania wykonywania nawierzchni z kostki: 

- zgodność z dokumentacją projektową 
- położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) 
- rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) 
- równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 [9] łatą czterometrową) 
- równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

- spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) 
- szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) 
- szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu dług. 1 0 cm) 
- sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia 

Badania wykonywania nawierzchni z płyt prefabrykowanych: 

- zgodność z dokumentacją projektową 
- położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) 
- rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) 
- równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 [9] łatą czterometrową) 
- równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

- spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) 
- szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) 
- szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu dług. 1 0 cm) 
 

6.4. Badania wykonanych robót 

Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni: 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 
- Badanie położenia osi nawierzchni w planie 
- Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i 

szerokość 
- Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 
 
7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Polskie Normy 

PN-B-11112:1996       Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   łamane   do   nawierzchni 
drogowych 

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

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

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8.2. Branżowe Normy 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

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

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

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

 

 


