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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-04.00.00 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót towarzyszących na terenie szkolnego placu zabaw w MZS nr 2  

w Będzinie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych SST: 

-rozebranie i utylizacja nawierzchni asfaltowej wraz z częścią podbudowy, 

-rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z częścią podbudowy, 

-demontaż i powtórny montaż w projektowanej lokalizacji krawężnika betonowego, 

-montaż ogrodzenia systemowego, 

 

2. SPRZĘT 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany do wykonania robót- Wykonawca przystępujący do wykonania robót po-

winien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu ręcznego i mechanicznego 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wywóz za pomocą samochodu ciężarowego, 

załadunek mechaniczny lub ręczny. 

 

3. MATERIAŁ 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2 Szczególne wymagania dotyczące materiałów 

 

3.2.1 Ogrodzenie systemowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są: 

-panele z siatki zgrzewanej ocynkowanej w kolorze naturalnym ocynkowanym -srebrnym 

-słupki metalowe i systemowe elementy metalowe połączeniowe, 

-materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro”. 

Wymagania dla całego systemu ogrodzeń panelowych 

 Panele i słupki oraz wszystkie akcesoria powinny być elementami składowymi 

jednego systemu co zapewni szybki, profesjonalny a zarazem tani montaż i będzie 

gwarancją wieloletniej trwałości.  

 Producent systemu powinien udzielać 10 letniej gwarancji na słupy. 

  Wszystkie elementy systemu powinny być dostępne w kolorze naturalnego ocynku 

 System wybrany powinien mieć komplet akcesoriów –złączki, nierdzewne śruby 

hakowe z nakrętkami samozrywalnymi, kleszcze montażowe, łączniki płyty betonowej, 

podstawa do słupa 

 Wszystkie elementy systemu powinny być doskonale dopasowane i łatwe w montażu 

oraz pokryte najlepszą dostępną powłoką antykorozyjną 



 System ogrodzenia panelowego powinien mieć zabezpieczenia przed niepowołanym 

demontażem ogrodzenia 

 System ogrodzenia panelowego nie może posiadać ostrych zakończeń elementów 

 

Wymagania szczegółowe dla poszczególnych elementów systemu ogrodzeń panelowych 

PANELE 

 Panele powinny być wykonane z ciężkiej zgrzewanej siatki o prostokątnych oczkach  

i poziomym profilowaniu 

 Wymiary oczek powinny wynosić 100x50 mm 

 Panele o szerokości 2507 mm i wysokości 1030 mm 

 Panele powinny zapewniać dużą sztywność ogrodzenia przez poziome profilowanie 

 Druty paneli muszą być ocynkowane, zgrzewane  

 Średnica drutu powinna wynosić : 

-poziome druty 4,0 mm 

-pionowe 4,0 mm 

SŁUPKI 

 Wymiary profila słupka powlekanego powinny wynosić:60x40 x1,5 mm  

 Słupki powinny być o profilu prostokątnym i stanowić element systemu z panelami 

 Słupki powinny być ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz 

 Słupki powinny posiadać otwory i akcesoria montażowe 

 Słupki powinny być wyposażone w plastikowy kapturek na zakończeniu 

 

3.2.2 Krawężniki betonowe 

W razie uszkodzenia podczas demontażu –zastąpić zniszczone krawężniki nowymi identycz-

nymi jak istniejące. 

 

3.2.3 Beton zwykły (Beton klasy 15)- beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3, wykonany 

z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentual-

nych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

-Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

-Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 

-Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników użytych do wykonania betonu 

przed zakończeniem procesu wiązania. 

-Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowana betonu 

(RGb ), (np. beton klasy B40 przy RGb = 40MPa). 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Transport elementów do budowy koryta odwadniającego oraz materiałów do budowy do-

jazdu tymczasowego może być dowolny. Transport systemowego ogrodzenie panelowego 

można przewozić dowolnym samochodem zabezpieczając je przed warunkami atmosfe-

rycznymi oraz zniszczeniem Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest 

ostrożność, ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące 

przy uderzeniach. Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpie-

czających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania 

do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, 

np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. Systemowe ogrodzenie i wszystkie 

jego elementy należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczysz-

czeniem i uszkodzeniem. 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

 

5.2.1 Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z częścią podbudowy 

Rozbieranie nawierzchni asfaltowej wraz z częścią podbudowy należy prowadzić regularnie 

na bieżąco przed przystąpieniem do dalszych prac. Rozbieranie nawierzchni i załadunek na-

leży prowadzić mechanicznie-koparko-ładowarką oraz ręcznie z zachowaniem szczególnej 

uwagi przy istniejących przewodach studzienkach  kanalizacji oraz w pobliżu budynku i istnie-

jących elementów zagospodarowania terenu. 

 

5.2.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z częścią podbudowy 

Rozbieranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z częścią podbudowy należy wykonywać 

ręcznie z zachowaniem szczególnej uwagi przy istniejących przewodach studzienkach  kana-

lizacji oraz w pobliżu budynku i istniejących elementów zagospodarowania terenu. 

 

5.2.3 Demontaż i ponowny montaż krawężnika betonowego w projektowanej lokalizacji 

Prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności przy studzienkach  

i przewodach kanalizacyjnych. 

 

 

5.2.4 Montaż ogrodzenia systemowego 

a)Zasady wykonania ogrodzeń 

 Systemowe ogrodzenie należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

 W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 

zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na 

zapleczu. 

 Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę 

ogrodzenia  

w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora. 

 Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń 

należą: 

 wykonanie dołów pod słupki, 

 wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

 ustawienie słupków, 

 wykonanie właściwego ogrodzenia (montaż paneli ogrodzenia  

 

b) Wykonanie dołów pod słupki 

 Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od 

wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. 

 Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne a następnie dokonać podziału 

odcinków prostych na mniejsze odległości: 

 

c)Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

 Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki 

betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy 

ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora, słupki betonowe mogą być 

obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 

 Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową 

odpowiadającą wymaganiom stawianym mieszankom betonowym. Do czasu 



stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można 

wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od 

ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu 

jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 

d)Ustawienie słupków 

 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo  

w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 

Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 

 Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie 

większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 

wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 

45o. Zamiast ukośnych słupków wspierających, można przy ogrodzeniowych słupkach 

żelbetowych zastosować, za zgodą Inspektora bloczki oporowe (betonowe lub 

kamienne) osadzone w czasie ustawiania słupka w dole . 

 Słupki do paneli ogrodzeniowych powinny być przystosowane do umocowania na 

nich paneli poprzez posiadanie odpowiednich otworów montażowych i kompletu 

akcesoriów montażowych 

d) Montaż paneli ogrodzeniowych 

 Na początku ogrodzenia odstęp między słupami powinien wynosić 230 cm. Panel wy-

staje wtedy 20 cm poza słup. Odstęp ten potrzebny jest, aby połączyć trwale panele 

ze sobą złączką stalową. Wszystkie następne odstępy między słupami wynoszą 251 

cm (mierząc od środka do środka słupa). 

 Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie: słupek – panel – słupek –panel.  

 Do zabetonowania słupów należy wykonać otwory co 251 cm. 

 Na początku panel jest mocowany do słupków z obu stron przy pomocy złączek. Po-

tem słupy są umieszczane w otworach i betonowane. 

 Następne panele dołączane są sekwencyjnie: panel – słupek – betonowanie. 

 Należy tak umieścić ostatni słupek liniowy, by tworzył ten sam kąt z dwoma 

 panelami narożnymi.  

 Panele tworzące narożnik mocowane są do tego samego słupka. Przykładowo, dla 

kąta 90° należy umieścić słupek pod kątem 45° w stosunku do każdego panelu. 

 Wszystkie słupy posiadają nawiercone otwory (pod konkretną wysokość paneli) 

 dla śrub hakowych. Panel przykłada się do przodu słupa i łączy z nim przy pomocy 

śruby hakowej. Specjalna nakrętka samozrywalna skutecznie zapobiega demontażo-

wi elementów ogrodzenia. 

 Do łączenia paneli ze sobą służą stalowe złączki zaciskowe. Jako pomoc do szybkie-

go spinania paneli stosowane są specjalne kleszcze (które w razie potrzeby mogą być 

wypożyczane). 

 System panelowego ogrodzenia nie wymaga żadnych specjalnych słupów 

narożnych. Kąt tworzy się łącząc panele złączkami stalowymi. Ostatni słup przed 

narożnikiem powinien być od niego oddalony o ok. 20 - 40 cm, tak aby panele 

wystawały na odpowiednie długości poza słupek. W przypadku różnych długości 

elementów należy odpowiednio skrócić panele, tak aby pasowały do siebie pod 

kątem prostym. 

  

5.2.5 Demontaż i montaż krawężnika betonowego. 

Krawężniki należy demontować ręcznie – ewentualne zniszczone elementy zastąpić nowymi. 

Przy montażu zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie poziomu do istniejącej nawierzch-

ni z kostki betonowej oraz ich wypoziomowanie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 



Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 

Po usunięciu wszystkich elementów przeznaczonych do likwidacji teren powinien być dopro-

wadzony do porządku i wyrównany oraz oczyszczony ze wszystkich pozostałości po usuwa-

nych warstwach asfaltu i kostki betonowej wraz z częścią podbudowy. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni przydatność istniejącej podbudowy do wykorzysta-

nia pod projektowaną podbudowę nawierzchni projektowanej bezpiecznej -elastycz 

nej wg. instrukcji montażu producenta tej nawierzchni.  

 

6.2.1 Budowanie ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadcze-

nie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania ro-

bót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie  

z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 

• Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 

dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

 Panele ogrodzenia 

 Słupki 

 Elementy systemowe do mocowania 

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzo-

ru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

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

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

e) poprawność ustawienia słupków,  

f) prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych.  

6.3.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 

SST zostaną przez Inspektora odrzucone. 

 Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postano-

wień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

7.2 Szczególne zasady obmiaru 

Podstawą płatności jest ilość w szt. - sztukach dla roślinności i urządzeń zabawowych oraz 

ilość w mb-metrach bieżących w przypadku ogrodzenia, krawężnika betonowego i m2-

metrach kwadratowych rozbieranie nawierzchni-asfaltowej z kostki betonowej oraz  m3-merty 

sześcienne nawiezienia i rozplantowanej ziemi urodzajnej. 

 

 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

8.2 Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie elementy zostały poprawnie wykonane oraz wykonane pomiary  

( z zachowaniem tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST B-01.00.00 „Wymagania 

ogólne” 

9.2 Szczegółowe zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 

Warunki płatności określa Umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

Normy właściwe dla ww robót  

Rozporządzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)  

Rozporządzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844) 
PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  

i ocena zgodności 

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

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

nieniszczącymi 

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

PN-H-82200 Cynk 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki 

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 

PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania  

i badania 

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

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

BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeń  

 


