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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonanie zadania: Dokumentacja techniczna na 
zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Przyłuskiego i Sobieskiego: działka ewid.426/14, działka ewid. 
508. W ramach zadania inwestycyjnego 2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego. 
 
Realizacja projektu: Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic 
Przyłuskiego i Sobieskiego: działka ewid.426/14, działka ewid. 508. Realizacja zadania w ramach 
zadania inwestycyjnego 2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego, możliwa jest 
jedynie pod warunkiem przeniesienia/usunięcia budynku stacji transformatorowej z terenu 
działek objętych opracowaniem (projekt przeniesienia stanowi odrębne opracowanie). 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie realizacji zadania: Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu u 
zbiegu ulic Przyłuskiego i Sobieskiego: działka ewid.426/14, działka ewid. 508. W ramach zadania 
inwestycyjnego 2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania warstw nawierzchni: 
 
Nawierzchnia z desek kompozytowych kolor morelowy, system Twinson lub równoważny (N1A): 
 
 Deski kompozytowe wym. 140x28 mm 

 Profil konstrukcyjny wym. 50x50mm,rozstaw max.50/60 cm 

 Płyta betonowa, prefabrykat wym. 20x20 cm, gr. 4 cm 

 Kruszywo łamane fr. 4-31,5 mm, grubość warstwy 7 cm-10 cm, stabilizowane mechanicznie 

 Mata szkółkarska, 94 g/m2 
 
 
Nawierzchnia mineralna, Hanse Via lub równoważna (N1B): 
 
Warstwa z kruszywa mineralnego 0/8 mm gr. 3 cm, kolor beżowy zgodnie z częścią rysunkową 
projektu, 
 
Warstwa dolna z kruszywa mineralnego 0/16 mm gr. 5 cm zgodnie z częścią rysunkową projektu 
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Podbudowa z kruszywa mineralnego fr. 4-31,5 mm, gr. 15 cm, zagęszczona mechanicznie 
 
Grunt stabilizowany mechanicznie  
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
dokumentacji projektowej. 
 

Prace muszą być wykonane w sposób nieszkodzący drzewom rosnącym na terenie objętym 
opracowaniem. 

 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST„Wymagania 
ogólne„. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 
ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 

Nawierzchnia z desek kompozytowych (N1A): 
 

Nr Wygląd urządzenia Opis elementu małej architektury 
1  

Zgodnie z Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu 
oraz Rys. 3 Detal nawierzchni drewnianej (N1A)  
 
Kolor morelowy 
 

 

 
N1A_ Nawierzchnia z desek 
kompozytowych 
 

   

 

2 Zgodnie z Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu 
oraz Rys. 3 Detal nawierzchni drewnianej (N1A)  
 
Kolor beżowy 
 

N1B_ Nawierzchnia mineralna 
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Materiały: 
 Deski kompozytowe wym. 140x28 mm, kolor morelowy 

 Profil konstrukcyjny wym. 50x50mm,rozstaw max.50/60 cm 

 Płyta betonowa, prefabrykat wym. 20x20 cm, gr. 4 cm 

 Kruszywo łamane fr. 4-31,5 mm, grubość warstwy 7 cm-10 cm, stabilizowane mechanicznie 

 Mata szkółkarska, 94 g/m2 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty związane z wykonywaniem nawierzchni pieszych z deski kompozytowej. 
Ze względu na specyfikę robót, należy je zaplanować i wykonać ściśle według wskazań producenta i dostawcy, 
ze względu na indywidualne rozwiązania systemowe dla produktu Twinson lub równoważnego. Tylko spójne 
rozwiązanie systemowe producenta jest gwarancją prawidłowości wykonania nawierzchni. Podstawowe wytyczne 
zawarto w dokumentacji projektowej. Deskę kompozytową / tarasową ryflowaną należy kłaść zgodnie z 
kierunkiem określonym w dokumentacji projektowej.  Dokumentacja projektowa zakłada montaż desek na 
profilach konstrukcyjnych  ułożonych na płytach betonowych o wym. 20x20 cm, gr. 4 cm. 

Nawierzchnia mineralna (N1B): 
 
Materiały: 
 
warstwa żwirowa z kruszywa mineralnego 0/8 mm gr. 3 cm zgodnie z częścią rysunkową projektu, 
 
warstwa dolna z kruszywa mineralnego 0/16 mm gr. 5 cm zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
 
Podbudowa z kruszywa mineralnego fr. 4-31,5 mm, gr. 15 cm, zagęszczona mechanicznie 
 
Grunt stabilizowany mechanicznie  
 
 
Materiały do wykonania nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest 
do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. Nawierzchnię można wykonać przy pomocy 
układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. Pochylenie poprzeczne 2%, profil daszkowy.  



6 
 

Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. Do 
mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu warstwę zamykającą 
należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. W 
czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu wskazane 
jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem 
wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje 
się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce –deszcz –słońce itd.) Nawierzchni 
nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.  
Materiały do wykonania warstwy:  
Opis produktu: Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, 
placów zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji. 
Składniki: Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych 
surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest 
całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. 
 
Właściwości: Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie 
brudzący. Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 
Dane techniczne: Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 
tony/m3.Wskazówki eksploatacyjne: Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3% (zgodnie z 
rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej). Wskazówki dotyczące pielęgnacji W przypadku 
ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału nawierzchni należy: -poluzować powierzchnię po ok. 4-
6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, -nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować.  
 
Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego 
użytkowania dwa razy w roku: - lekkie poluzowanie za pomocą grabi, -w razie potrzeby nanieść nową 
warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką wilgotność, -powierzchnię przewalcować, -na 
koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m. 
 
Wykonanie nawierzchni należy przeprowadzić tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew. 
Zgodnie z SST PRZYGOTOWANIE TERENU.  
 
 
 
3. SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.0.0. “Wymagania ogólne”.  

3.2.  Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

-koparek i ładowarek, 

-spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 

-przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia do 
dozowania wody, 
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-walców statycznych lekkich i średnich.  

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.0.0. “Wymagania ogólne”. 
“Wymagania ogólne” punkt 4. 

4.2.  Transport materiałów  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.0.0. “Wymagania ogólne”. “Wymagania 
ogólne” punkt 5. 

Wykonać podłoże gruntowe. Naniesienie lub zdjęcie warstwy gruntu =/- 15 cm. Nadmiar ziemi jest 
zdejmowany, transportowany i składany na odkład przez Zleceniobiorcę. Spadek dwustronny lub 
jednostronny 3% według zaleceń Zleceniodawcy. Zagęścić podłoże gruntowe. Moduł odkształcenia EV2 
minimum 45 MN/m2, w przypadku gruntu spoistego minimum 30 MN/m2.Wykonać warstwę ścieralną 
+/- 2 cm, w przypadku gruntów spoistych +/- 4 cm, przy pomocy łaty o długości 4 m. Dostarczyć 
niezwiązaną warstwę nośną, wodoprzepuszczalną k* = 0,01 cm/s i wbudować ze spadkiem 2% 
równolegle doi podłoŜa, wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżki.  

Mieszanka kruszywa łamanego 4/31,5 mm według ZTV T-StB 95 wersja z 2002 r. z łamanego kamienia 
naturalnego, udział masowy w składnikach ≥ 2 mm, minimum 60% wagowych, , grubość wbudowania: 
ok. 15 cm, w stanie zagęszczonym, stopień zagęszczenia: D Pr ≥ 1,0, moduł odkształcenia: E V2 > 80 
MN/m2. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni. Dostarczyć i 
wbudować warstwę wierzchnią ścieżki wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżek. Grubość 
wbudowania: 3 cm, w stanie zagęszczonym. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m, odchyłka od 
wysokości nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczalność wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymałość na ścinanie 
powierzchni = 50 kN/m2. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni. 
Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się 
statycznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95. Materiał: czysty naturalny materiał budowlany 
o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-
żwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamicznej. Pielęgnacja wykańczająca (według 
normy DIN 18035-5) Z reguły wystarczają następujące czynności do uzyskania stanu gotowości do 
odbioru: nawadnianie, tak że nawierzchnia na zmianę przesiąknięta jest wodą i następnie wysycha na 
całej powierzchni; w fazie wysychania w stanie wilgotności gleby musi być na zmianę walcowana na 



8 
 

krzyż, przy czym należy unikać ścinania i przesuwania się materiału wierzchniego; wyrównanie 
(wykonanie płaskiej powierzchni). Należy przy tym unikać przemieszczania się materiału wierzchniego. 

Obramowanie nawierzchni  

Przewiduje się obrzeże nawierzchni oraz projektowanych pasów zieleni z obrzeża ze stali 
aluminiowej wys. 15 cm mocowane na gwoździe do gruntu.  

Ochrona systemu korzeniowego drzew 

Strefa Ochronna Drzewa (SOD):minimalna objętość korzeni drzewa niezbędna do utrzymania 
żywotności i stabilności drzewa. 

W celu ochrony systemu korzeniowego drzew prace w systemie korzeniowym drzewa polegają na 
wymianie gleby, korytowaniu pod nawierzchnię z użyciem AirSpade i/lub ręcznym wykonaniu wykopów 
z użyciem narzędzi jak szpadel czy łopata. Nie wolno dopuścić do przesuszenia korzeni – ich 
wyeksponowanie w upalny dzień nawet na godzinę powoduje stres i zamieranie drzewa. Nie wolno 
składować materiałów budowlanych ani ustawiać urządzeń budowy w strefie ochrony drzew ( promień 
rzutu korony drzewa + 1 metr =Strefa ochronna drzew (SOD).  

Zagęszczenie gleby w SOD jest nieodwracalne. W przypadku kiedy podłoże zostanie zagęszczone 
konieczne jest zastosowanie zabiegów naprawczych w postaci wymiany gleby z zastosowaniem 
AirSpade lub wymulczowanie i podanie preparatów biologicznych jak mikoryza, przekompostowany 
obornik, kwasy huminowe, w celu poprawy warunków siedliskowych drzewa. 

Prace budowlane w SOD (rozbiórka i budowa nowych obiektów) muszą być wykonywane z 
zastosowaniem prac najmniej szkodzącym korzeniom (AirSpade lub narzędzie ręczne). W SOD 
zabroniona jest praca ciężkiego sprzętu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w SST B.0.0. “Wymagania ogólne”. “Wymagania 
ogólne” punkt 6. 

6.2.  Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z 
wymaganiami Producenta. 

Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi 
założeniami Producenta. 

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z 
wymaganiami. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej 
powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST “Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.Roboty uznaje się 
za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST “Wymagania ogólne”.  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 nawierzchni mineralnej obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

-wyrównanie do wymaganego profilu, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

 

 

  

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

BN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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