
 

REMONT PLACU POSTOJOWEGO DLA 80 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

- ROBOTY BUDOWLANE - 
 
ZADANIE: 
 
REMONT PLACU POSTOJOWEGO DLA 80 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POZNANIU, PRZY 
UL. SKŁADOWEJ, DZIAŁKA NR 27/13 
 

ADRES: POZNAŃ, DZ.NR 27/13/ul. Składowa/Poznań 
  
  

INWESTOR: 
Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu 

 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA OPRACOWANIA IX 2020 



 

REMONT PLACU POSTOJOWEGO DLA 80 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  
 

NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU 
 
1. WSTĘP 
1.1. Zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu placu na 80 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych: 

 Naprawa nawierzchni poprzez utwardzenie terenu z tłucznia 31,5- 63 mm gr. 6 – 10 cm,  

 Wykonania podniesienia fragmentów istniejącej nawierzchni placu z kostki betonowej,  

 Utwardzenie i uporządkowanie terenu 

 Częściowy demontaż starego ogrodzenia, 

 Wykonanie miejscowego demontażu cokołu w miejscach zakotwienia słupów przy 
bramowych, 

 Wykonanie stóp i fundamentów betonowych i uzupełnienia istniejącego cokołu w 
miejscu montażu słupów ogrodzenia, 

 Wykonanie i montaż słupów przy bramowych i przy furtce, 

 Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki z oprzyrządowaniem, 

 Regulacja skrzydeł bramy i furtki oraz sprawdzenie instalacji, 

 Wyrównanie i uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach, 

 Odtworzenie części ogrodzenia z prefabrykowanych płyt żelbetowych, 

 Doprowadzenie zasilania i sterowania otwierania bramy i oświetlenia terenu 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z tłucznia 31,5-63 gr. 6,0 cm 
oraz naprawy nawierzchni z kostki betonowej gr. 10,0 cm, naprawy ogrodzenia, montaż bramy 
wjazdowej i furtki, wykonanie oświetlenia terenu i sterowania bramą. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia z tłucznia 31,5-63 mm – kruszywo łamane, 
1.4.2. 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. 
1.4.3. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 
1,0 m. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 2. 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2 Tłuczeń 
Rodzaj kruszywa naturalnego łamanego ze skały o wielkości frakcji 31,5-63 mm. Jego ziarna 
charakteryzuje szorstka powierzchnia; kształtem zbliżone są do ostrosłupa lub sześcianu. 
Wykorzystywany do produkcji betonów oraz do nawierzchni drogowych i kolejowych 
 
2.3.Betonowa kostka brukowa 
2.3.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338. 
2.3.2. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.4 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego 
użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 
1008:2004, 
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.  
 
2.5 Materiały na ogrodzenie 
Montaż ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, deski pełne - wysokości 2m 
ogrodzenie systemowe betonowe z dyli pełnych i słupków żelbetowych o rozstawie co 2,0 m. 
 
2.6 Konstrukcja furtki 
Furtka jednoskrzydłowa o szerokości przejścia 1,10 m wysokość – jak ogrodzenie, wyposażona w 
zamek klamkę i okucia. Konstrukcja z profili zamkniętych, zabezpieczenie antykorozyjne jak bramy 
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo lub natryskowo, wraz z zamontowaniem 
elektrycznego zamka zatrzaskowego.  
 
2.7 Konstrukcja bramy 
Brama stalowa przesuwna pokryta powłoką antykorozyjną: warstwą cynku w procesie 
cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491, malowana proszkowo lub natryskowo. 
Światło przejazdu bram wyniesie 4,50 m (wysokość skrzydeł dobrać do wysokości ogrodzenia. )  

 brama przesuwna jako konstrukcja samonośna,  

 zespół nośny posadowiony na fundamencie za pośrednictwem śrub fundamentowych, 

 wypełnienie z prętów stalowych , 

 szyna nośna przymocowana do skrzydła bramy,  

 szyna jezdna z blachy ocynkowanej,  

 zespół jezdny w szynie 

 zespół napędowy umieszczony w słupku, 

 wyłącznik przeciążeniowy, 

 czujniki optyczne (fotokomórki) zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem 
bramy, 

 automatyczne zamykanie bramy po zaprogramowanym czasie,  

 lampa ostrzegawcza informująca o ruchu bramy. 
Sterowanie otwieraniem bramy realizowane za pomocą czytnika kart. System Kontroli Dostępu 
musi używać protokołów i technologii zbliżeniowych, które zapewnią kompatybilność z kartą 
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studenta/ pracowniczą z pamięcią kart do 100 szt. jednocześnie i możliwością kodowania 
uprawnień dla nowych użytkowników.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 3. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
1. ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
2. 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 można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 4. 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.3. Konstrukcja podbudowy 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być 
zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża zaleca się ustawiać przed 
przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie 
pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży. 
 
5.5. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w 
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.6. Wykonanie nawierzchni z tłucznia 
Nawierzchnia z kruszywa łamanego tłucznia o frakcji 31,5-63,00mm stabilizowanego 
mechanicznie. 
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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 wg pktu 2.2.1. 
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 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
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Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać 
ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z 
piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy 
oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez 
Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2., 
b) 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 Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. BN-64/8931-01 BN-68/8931-04 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 
obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót podlegają: 
• nawierzchnia z warstwy tłucznia o frakcji 32,5-63 mm, 
• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymogami Inżyniera , 
jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
oraz odpowiednich SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 
Cena jednostkowa dla nawierzchni z tłucznia obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podbudowy z tłucznia o wielkości frakcji 0- 31,5 mm, 
- wykonanie podbudowy jako warstwy piasku stabilizowanego cementem. 
- wykonanie nawierzchni z tłucznia o wielkości frakcji 31,5-63 mm, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podbudowy z tłucznia o wielkości frakcji 0- 31,5 mm, 
- wykonanie podbudowy jako warstwy piasku stabilizowanego cementem. 
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
-  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE/NORMY  
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku  
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

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

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.04.02.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
D.04.04.02.  Krawężniki betonowe  
D.8.3.1 Betonowe obrzeża chodnikowe 
D.8.3.2 
 
 
 
Opracował: Janusz Jakobsze 


