
 
 
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    
 
   
1. Nazwa zamówienia: 
 Remonty bieŜące w obiektach szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej 1 
w Sosnowcu - Remont chodnika na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu- przy wejściu 
do budynku bocznego Szpitala przy ul. Szpitalnej 1. 
 
2. Adres obiektu budowlanego: 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 
 
3. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, nazwy i 
kody: 
      CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
      CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
      CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni 
 
4.   Nazwa zamawiającego, adres: SP SZPITAL MIEJSKI 
                                                            41-219 Sosnowiec  
                                                            Ul. Szpitalna 1 
 
5.  Imię i nazwisko osoby opracowującej specyfikację wykonania i odbioru   
      
     Robót: Krzysztof Sałaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej / SST/  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozebraniem chodnika z płytek chodnikowych i wykonaniem chodnika 
z brukowej kostki betonowej wraz z  krawęŜnikiem w ramach remontu chodnika przy wejściu do 
budynku bocznego Szpitala przy ul. Szpitalnej 1. 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana została, jako dokument przetargowy 
kontraktowy i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
Wszelkie odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji mogą być stosowane przy 
wykonywaniu robót pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu zasad sztuki 
budowlanej przy ich wykonywaniu.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem chodnika z kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze szarym, wraz z podbudową na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem oraz ustawienie krawęŜnika.  
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
- Chodnik z płytek 50x50x7 na podsypce piaskowo-cementowej – 17, 80 m2 

- obrzeŜa 8x30 – 28,75 m  
- Wywiezienie gruzu z terenu budowy – 1,42 m3  

 

ROBOTY BUDOWLANE  
- Wykonania koryta pod nawierzchnię chodnika – 71,25 m2   

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna gr. 15 cm po zagęszczeniu i 
warstwa górna gr. 8 cm. po zagęszczeniu- w ilości 71,25 m2 

-  Zabudowa krawęŜników 15x30 – 17,25 m. 
- Wykonanie chodnika z kostki betonowej. Kostka w kształcie dwuteownika o wym. 
8x16,5x20cm na podsypce piaskowej gr. 5cm – 71,25 m2

 .  
 
1.4. Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Realizacja robót musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno- budowlanym 
i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z umową, ST i poleceniami osób 
odpowiedzialnych za właściwą realizację robót  
1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego  
- atesty i świadectwa, jakości wyrobów  
- instrukcje, zalecenia producenta  
- gwarancje i rękojmie  
2. Materiały  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę. Do wykonania 
przedmiotu zamówienia naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w przedmiarze robót. Wszystkie 
materiały winny być w I gat.. Materiały powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane.  
Do wykonania  chodnika naleŜy stosować wyszczególnione poniŜej materiały.  



Konstrukcja chodnika:  
- Prefabrykowana kostka brukowa w kolorze szarym grubości 8cm w kształcie dwuteownika 
na podsypce cementowo-piaskowej  
-Podbudowa górna gr. 8 cm  z kruszywa łamanego. 
-Podbudowa dolna gr. 15 cm z kruszywa łamanego . 
Ograniczenie chodników:  
- krawęŜnik betonowy 15x30 cm, na ławie betonowej 20x30 cm.    
3. Sprzęt  
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duŜe 
a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor moŜna stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
4.Transport  
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w taki sposób, aby były 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą norm, jakości  
5.Wykonawstwo robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich właściwe wykonanie, zgodne z wiedza Budowlaną, 
Polskimi Normami i Umową. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność, za jakość 
zastosowanych do budowy materiałów, ich zgodność z wymogami technicznymi i atestami.  
Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać roboty, jeśli wykonawca wykona je z materiałów 
niezgodnych z wymogami technicznymi normami, lub niewłaściwej, jakości. Decyzje i polecenia 
Inspektora nadzoru naleŜy realizować w wyznaczonym terminie, pod groźbą wstrzymania robót, 
a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie wykonawca.  
5.1 Roboty rozbiórkowe  
a) rozebranie istniejącego chodnika  
b) wywóz gruzu  
5.2. Chodnik  
Podbudowa górna gr. 8 cm  z kruszywa łamanego. 
Podbudowa dolna gr. 15 cm z kruszywa łamanego 
 wykonanie nawierzchni chodnika z kostki gr. 8 cm Kostkę układa się na podsypce piaskowo 
cementowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 – 3 mm. Po ułoŜeniu 
kostki szczeliny wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy 
uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do 
zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowym nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu 
nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem szczeliny materiałem do wypełnienia 
i zamieść nawierzchnię.  
6. Kontrola jakości  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych, po 
okresie gwarancji.  
 
7. Obmiar robót  
Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z załączonymi przedmiarami robót, 
stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji.Załączone przedmiary podlegają 
obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę odnośnie obmiarów. Wykonawca zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiarami robót i dokonać ich weryfikacji ze stanem rzeczywistym oraz 
przeprowadzić wizję lokalną.  



Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z wykonania 
wszystkich robót  
- jednostką obmiarową jest m ( metr) ustawionego betonowego krawęŜnika.  
- jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej  
8. Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom  
- odbiór robót ulegających zakryciu (podbudowy)  
- odbiór końcowy  
- odbiór pogwarancyjny  
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale inspektora 
nadzoru i wykonawcy.  
9. Podstawa płatności. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z zakresem robót opisanym w pkt. 1.3 niniejszej ST w 
oparciu o odbiór zamówionej i faktycznie wykonanej pracy oraz ocenę jakości robót. 
 
 
 
9. Przepisy związane 
  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z póŜ. zm. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
 
Sosnowiec dnia 02.05.2011 r. 
 
Opracował:  
 
Krzysztof Sałaga 


