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I.DANE INWESTYCJI
1. Inwestor
2. Zamierzenie budowlane
3. Podstawa opracowania
4. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania
5. Projektowane zagospodarowanie działki

II.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości
7. Obmiar robót
8. Odbiory robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane 

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH
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1.  45111200-0  Korytowanie z profilowaniem i zagęszczenie 
2.  45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
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I.   DANE INWESTYCJI
1.  Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYŻANOWICACH, 27-100 IŁŻA
2.  Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest  uporządkowanie  zagospodarowania  terenu przy budynku kotłowni
na  terenie  DPS  w  Krzyżanowicach   Opracowanie  obejmuje  wykonanie  wymiany  istniejącej
nawierzchni  placu  utwardzonego  bloczkami  betonowymi  na  utwardzenie  kostką  betonową
wibroprasowaną gr. 8 cm.

3.  Podstawa opracowania.
-  Zlecenie Inwestora
-  Wizja lokalna i pomiary placu dokonane w miejscu projektowanych robót
-  Obowiązujące normy budowlane.

4.  Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowanie terenu.
Działka  na  której  planowane  jest  wykonanie  zagospodarowania  terenu  położona  jest  w  miejscowości
Krzyżanowice gm. Iłża.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

5.  Projektowane zagospodarowanie działki.
     W celu polepszenia funkcjonalności i estetyki zagospodarowania placu projektuje się wykonanie:
     -  wymiany zniszczonej nawierzchni placu przed budynkiem kotłowni, 
  
     Wszystkie  prace  należy  wykonać  zachowując  szczególną  staranność,  zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, normami, pod nadzorem
osób uprawnionych.
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II.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.Wstęp

Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  wymiany  zniszczonej  nawierzchni  z  bloczków  betonowych  na
nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej. 

Zakres stosowania OST.
Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót związanych
z realizacją zamierzenia budowlanego.

Zakres robót objętych OST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1 Przekazanie terenu budowy i obowiązki Inwestora.
• Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże (protokolarnie)

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

• Kontrolował będzie postęp robót.
1.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:

• wybudowanie ogrodzenia tymczasowego - w przypadku takiej potrzeby,
• oznaczenie przejść,
• oznakowanie terenu budowy,
• zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.

1.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
• budowa powinna być prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą

techniczną.
1.4. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie całego placu budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

1.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy.
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Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy i ponosił odpowiedzialność za pracowników zatrudnionych przez siebie na placu budowy
w  zakresie  przestrzegania  przepisów  i  zasad  BHP  i  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  swoim
pracowników skutecznego nadzory o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

1.7. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca będzie pełnić nadzór nad wykonanymi robotami do czasu odbioru ostatecznego.

2.Materiały
Wykonawca  przed  zastosowaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót  przedstawi
Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty.
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  stosowane  w  budownictwie  (art.  10  Prawa  budowlanego)  muszą  mieć
dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania.
Dla urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu niezbędne jest „Upoważnienie” Urzędu
Dozoru Technicznego.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdą  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3.Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4.Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  w  sposób  ciągły  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczących  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
W  razie  konieczności  wykonawca  uzyska  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  nietypowych
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.Wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  wymaganiami  SST  oraz projektu  organizacji  robót  i
poleceniami Inspektora  Nadzoru.  Zobowiązuje  się  do  wykonania  zakresu robót  zgodnie  z obowiązującymi
przedmiotowymi przepisami i normami, a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych oraz z zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  wszystkich  elementów  robót
zgodnie z wymiarami określonymi  lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność.

6.Kontrola jakości
Zasady kontroli jakości robót.
Celem  kontroli  robót  powinno  być  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót.

Do  podstawowych  obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zgodnie  z  art.  25-27  Prawa
Budowlanego, należy:

•reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem
i pozwoleniem na budowę,  przepisami i  obowiązującymi Polskimi  Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

•sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  i  wbudowanych  wyrobów budowlanych,  a  w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie materiałów i wyrobów;
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•sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających  oraz przygotowanie  i
udział  w  czynnościach  odbioru  gotowych  obiektów  budowlanych  i  przekazywanie  ich  do
użytkowania;

•potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także,  na  żądanie  inwestora,
kontrolowanie rozliczeń budowy.

•Żądanie  od  kierownika  budowy  lub  robót  dokonania  poprawek  bądź  ponownego  wykonania  robót
wykonanych wadliwie.

•Wstrzymanie  dalszych  robót  w  wypadku  gdyby  ich  kontynuacja  mogła  wywołać  zagrożenia  lub
spowodować  niedopuszczalną  niezgodność  z  zatwierdzoną  dokumentacją  lub  pozwoleniem  na
budowę.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  są  zgodne  z  Ustawą  z  dnia
16.04.2004r – o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały niespełniające tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy.
Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót  i  jest  wydawany
odpłatnie przez właściwy organ.
Dziennik  budowy  jest  przeznaczony  do  rejestracji,  w  formie  wpisów,  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie
technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  należy dokonać  w  dzienniku  budowy wpisu  osób,  którym  zostało
powierzone  kierownictwo,  nadzór  i  kontrola  techniczna  robót  budowlanych.  Osoby  te  są  obowiązane
potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robót budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7)  pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do  kontroli  przestrzegania
przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Przepisy stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki.
Prowadzenia  Dziennika  Budowy  musi  być  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26
czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na
Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

•datę przekazania wykonawcy placu budowy,
•termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
•uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
•daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•stan  pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegającym  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
•dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
•dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadził,
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•inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:

•protokół przekazania terenu budowy,
•umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
•inne umowy cywilno-prawne,
•protokoły odbioru robót,
•protokoły z narad i ustaleń.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawione do wglądu na życzenie  Zamawiającego.  Zgodnie  z Art.46  Prawa budowlanego  -  Kierownik
budowy (rozbiórki),  a  jeżeli  jego ustanowienie  nie  jest  wymagane -  inwestor,  jest  obowiązany przez okres
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące
podstawę  ich  wykonania,  a  także  oświadczenie  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

Obowiązki kierownika budowy (robót):
•Protokolarne przyjęcia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.
•Prowadzenie dokumentacji budowy.
•Kierowanie  budową  w  sposób  zgodny  z  projektem  i  pozwoleniem  na  budowę,  przepisami  i

obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poż.
•Zgłoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.
•Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
•Uczestniczenie w czynnościach odbioru.
•Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.
•Zgłoszenie  do  odbioru  końcowego  odpowiednim  wpisem  do  dziennika  budowy,  z  załączeniem

niezbędnych  dokumentów,  jak  np.  oryginał  dziennika  budowy,  dokumentacja  powykonawcza,
protokoły  odbiorów  częściowych,  decyzje  i  opinie  uzgadniające  dokumentacje  (DTR)  i  karty
gwarancyjne  zastosowanych  urządzeń,  decyzje  i  certyfikaty  dopuszczające  do  stosowania  w
budownictwie zainstalowane urządzenia i materiały.

7.Odbiory robót

Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

•odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
•odbiorowi częściowemu
•odbiorowi ostatecznemu
•odbiorowi pogwarancyjnemu

7.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych
w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

7.2  Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót  wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia..

7.3  Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym  w warunkach umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
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przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania  ostatecznego odbioru  robót  jest  protokół  ostatecznego odbioru
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
•dokumentację  powykonawczą  na  wykonane  przez  siebie  prace  -  dokumentację  projektową

podstawową  z  naniesionymi  zmianami  i  odstępstwami  od  projektu  wprowadzonymi  przez
wykonawcę  podczas  realizacji  oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  w  trakcie  realizacji
umowy.

•operat geodezyjny na komplet robót - jeżeli taki był przez Zamawiającego wymagany,
•dziennik budowy,
•komplet aktualnych dokumentów dopuszczających użyte materiały i urządzenia do obrotu i stosowania

w  budownictwie  (certyfikaty,  deklaracje  albo  certyfikaty  zgodności  z  Polskimi  Normami  lub
aprobatami technicznymi, a także komplet badań próbek betonu);

•wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych - jeżeli takie były wymagane
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.4  Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie  “Odbiór ostateczny robót ”.

8. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i posiadać jego akceptację.
Jednostki obmiaru – zgodnie z jednostkami przyjętymi w przedmiarze:
-  nawierzchnie -  m2, cm grubości,
-  rozbiórki       -  m3, m2,
-  obrzeża    -  mb,

9.  Dokumentacja odniesienia
-  dokumentacja projektowa,
-  przedmiar robót

Normy:
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN  13242:2004  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  hydraulicznie  związanych  materiałów  stosowanych
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-B-11100:1960 Materiały kamienne. Kostka drogowa
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
BN-8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
Wszystkie  użyte  do  realizacji  wyroby  muszą  posiadać  aprobaty  i  atesty  techniczne  potwierdzające
możliwość  zastosowania  w  danym  typie  obiektu  przy  określonych  wymaganiach  sanepidu  i  p.poż.  lub
odwołanie do zgodności z Polską Normą.
Aprobaty i atesty należy dołączyć do protokółu odbioru końcowego.
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III.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH  RODZAJÓW
ROBÓT BUDOWLANYCH

1.   KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA     CPV  45111200-0

1.   WSTĘP

1.1.  Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoża  gruntowego  pod
wymienianą nawierzchnię placu.

1.2.  Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.3.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.  MATERIAŁY
Nie występują.

3.    SPRZĘT
3.1.  Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może  dopuścić
wykonanie koryta i  profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,
-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
-walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne”

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze
przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczania  podłoża,jest  możliwe  wyłącznie  w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W  wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.  Wykonanie koryta

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być  wcześniej
przygotowane.
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Paliki  lub  szpilki  należy  ustawiać  w  osi  drogi  i  w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi  lub  w  inny
sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w  którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto  można wykonywać  ręcznie,  gdy jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na
przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Sposób  wykonania  musi  być
zaakceptowany przez Inżyniera.

5.3.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich

zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają

uzyskanie istniejących rzędnych nawierzchni. 
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu

przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną
przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu,
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20% do +10%.

5.4.   Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w

robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on
zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Badania w czasie robót

6.1.1.  Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej

niż +10 cm i -5 cm.

6.1.2.  Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności  podłużne  koryta  i  profilowanego  podłoża  należy  mierzyć  4-metrową  łatą  zgodnie  z

normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.1.3.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową

z tolerancją ± 0,5%.

6.2.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia   powinny  być  naprawione  przez
spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8.  ODBIÓR ROBÓT
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
-załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
-profilowanie dna koryta lub podłoża,
-zagęszczenie,
-utrzymanie koryta lub podłoża,
-przeprowadzenie pomiarów i badań 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
2.  PN-B-06714-17 Kruszywa nineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności
3.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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2.   ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI    -     CPV  45233200-1

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są  wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  stosowania  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach dla zadania:
"Utwardzenie placu w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach".

1.3.  Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
odbiorem  remontu  nawierzchni  placu  z  betonowej  kostki  brukowej  wibroprasowanej  przed  budynkiem
kotłowni na terenie DPS.

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ch  pozyskania  i  składowania,  podano  w  specyfikacji

"Wymagania ogólne".

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.  Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa  kostka  brukowa  noże  być  jednowarstwowa  (z  jednego  rodzaju  betonu),  klasy  "50",
gatunek  I,  kolorowa.  Wzór  uzgodniony z  Zamawiającym,  grubość  8  cm  na  nawierzchnię  placu  i  6  cm  na
nawierzchnię opaski przy budynku. Kolor Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
Pożądane jest aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały
wykonanie warstwy nawierzchni bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania i były
dostosowane do istniejącej kostki.
2.2.2.  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa  kostka  brukowa  powinna  posiadać  aprobatę  techniczną,  wydaną  przez  uprawnioną
jednostkę.

Betonowa kostka brukowa powinna mieć  charakterystyki  pkreślone  przez odpowiednie  procedury,
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 mniejsza niż 50 MPa
3) mrozoodporność  po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbki 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) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie
elementu 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 wyrównanie i odwodnione.
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2.3.  Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:

a)   na podsypkę  cementowo -  piaskową  pod nawierzchnię  mieszankę  cementu i  piasku w stosunku 1:4 z
piasku  naturalnego  spełniającego  wymagania  dla  gat.  I  wg  PN-B-11113:1996,  cementu  powszechnego   
użytku  spełniającego  wymagania  PN-B-19701:1997  i  wody  odmiany  I  odpowiadającej  wymaganiom
PN-B-32250:1988(PN-88/B-32250),
b)   do  wypełniania  spoin  w  nawierzchni  zaprawę  cementowo-piaskową  1:4  spełniającą  wymagania  wg
2.3.a).

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 i obrzeża
Do obramowania nawierzchni z kostek stosować krawężniki 15x30 cm, i obrzeża 20x6 cm z betonu

wibroprasowanego  posiadające  aprobatę  techniczną.  Kolorystykę  krawężników  i  obrzeży  uzgodnić  z
Zamawiającym.

Krawężniki  ustawiać  na  podsypce  cementowo-piaskowej  spełniającej  wymagania  wg  2.3a  i  ławie
betonowej z oporem w, a obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej, ławie z pospółki.

Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przechowywane  na  skłądowiskach  otwartych,  posegregowane
typów,  rodzajów,  odmian  i  wielkości.  Należy  układać  je  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek
drewnianych.

3.  SPRZĘT

3.1.  Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące, np przecinarki, szlifierki z tarczą.
Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wigracyjne  z  wykładziną

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych

norm i być zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy należy stosować betoniarki.

4.  TRANSPORT

4.1.  Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą  być  przewożone na paletach, dowolnym środkiem transportowym

po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15  MPa.  Kostki  w  trakcie  transportu
powinny być zabezpieczone przed pomieszaniem i uszkodzeniem. 

Krawężniki i obrzeża mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki betonowe
należy układać  w pozycji pionowej. Krawężniki i obrzeża powinny być  zabezpieczone przed pomieszaniem
się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportowym,  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Kruszywo  podczas  transportu  powinno  być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

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

5.  WYKONANIE  ROBÓT

5.1.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Wyznaczenie wymienianej nawierzchni drogi.
Rozebranie  uszkodzonej  nawierzchni  drogi  wykonanych  z  bloczków  betonowych  na  podsypce

cementowo-piaskowej
1.  Rozebranie drogi - bloczków betonowych - ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, przeprowadza
się zwykle drągami stalowymi lub młotkami pneumatycznymi.
2.   Stwardzniałą  starą  podsypkę  cementowo-piaskową  usuwa  się  całkowicie  po  jej  rozdrobnieniu  na
fragmenty. Natomiast starą podsypkę piaskową,  w zależności od jej  stanu, albo pozostawia się,  względnie
usuwa się zanieczyszczoną górną warstwę.

5.2.  Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z SST.
Konstrukcja  nawierzchni  na  ciągu  obejmuje  ułożenie  warstwy  ścieralnej  z  betonowej  kostki
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brukowej  gr.  8  cm  na  podsypce  cementowo-piaskowej  gr.  10  cm.   Podbudowa  z  kruszywa  naturalnego
stabilizowana mechanicznie.

Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni  z  występowaniem  podbudowy,  podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową obejmują:
1.  wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej Rm=9,0 MPa gr. 10-12 cm (pod drogę)
2.  wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników i obrzeży),
3.  przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10 cm pod opaskę
4.  ułożenie kostki z ubiciem,
5.  przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6.  pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.3.  Podbudowa
W  przypadku  potrzeby  przeprowadzenia  wyrównania  podbudowy,   należy  wyrównać  ją  chudym

betonem Rm=9,0 MPa o zawartości od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betomu.

5.4.  Obramowanie nawierzchni
Obramowanie  nawierzchni  wykonać  krawężnikiem  betonowym  wibroprasowanym  15  x  30  cm,  a

opaski obrzeżem betonowym wibroprasowanym 20 x 6 cm.
Materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4.
Krawężniki  i  obrzeża  należy  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.

Przed  ich  ustawieniem  porządane  jest  ułożenie  jednego  rzędu  kostek  w  celu  ustalenia  szerokości
nawierzchni i prawidłowej lokalizacjikrawężników lub obrzeży.

5.5.  Podsypka
Podsypkę  pod  opaskę  wykonać  o  grubości  10  cm  jako  cementowo-piaskowe,  a  wymagania  dla

materiałów  na  podsypki  powinny  być  zgodne  z  pktem  2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  od  zaprojektowanej
grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.

Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na
uprzednio zwilżonej podbudowie. Wilgotność podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka  nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  podsypki  palcani  -
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z
kostki  od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być  wyprofilowana i  zagęszczona w stanie  wilgotnym
lekkim walcem ręcznym lub zagęszczarką wibracyjną.

Jeżeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej  to po zawałowaniu należy
ją  polać  wodą  w  takiej  ilości,  aby  woda  zwilżyła  całą  grubość  podsypki.  Rozścielenie  podsypki  z  suchej
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostki o około 20 m.

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

5.6.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.6.1. Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy  temperaturze

otoczenia nie niższej niż +5o C. Dopuszcza się wykonywanie jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się

w  granicach  od  0o  do  +5o  C  ,  przy  czym  jeżeli  w  nocy  spodziewane  sąprzymrozki  kostkę  należy
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np matami ze słomy, papą). Warstwa nawierzchni
z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Układanie kostki wykonać ręcznie.
Układanie kostki powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

Kostkę  układa  się  około  1,5  cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie  ubijania
podsypka zagęszczo się. 

Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienki,  włazy,
itp.) powinna trwale wystawać od 3 do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.

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, można kostkę przyciąć
na budowie przecinarkami lub szlifierkami z tarczą.
5.6.2. Ubicie  nawieżchni  należy  wykonać  zagęszczarką  wibracyjną  -  płytową  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  wszystkie  kostki  pęknięte  należy
wymienić.
5.6.3. Szerokość  spoin  pomiędzy betonowymi  kostkami  powinna  wynosić  od  3  do  5  mm.  W  przypadku
stosowania  prostopadłościennych  kostek,  zaleca  się  aby  osie  spoin  pomiędzy  dłuższymi  bokami  kostek

tworzyły z osią drogi kąt  45o  ,  a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek
odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
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Po  ułożeniu  kostek  spoiny  należy  wypełnić  zaprawą  cementowo-piaskową.  Po  wypełnieniu  spoin
nawierzchnię należy starannie oczyścić.
5.6.4. W  miejscu wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca wykona odwodnienie liniowe betonowe
typu ciężkiego z rusztem żeliwnym do odprowadzenia wód opadowych w czasie opadów deszczu. Długość
odwodnienia 4,0 m. Wody opadowe z odwodnienia liniowego odprowadzić  rurą  z tworzywa sztucznego śr.
10 cm na teren zielony poza plac wymienianej nawierzchni.

5.7.  Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu
Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  zaprawą

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3 do 4 cm
i utrzymywać  ją  w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.  Po upływie  od  2  do  3  tygodni  nawierzchnię  należy
oczyścić i oddać do użytku.

6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  dla  kostki  betonowej  aprobatę

techniczną, certyfikat zgodności lub deklaracją zgodności.
W  zakresie  innych  materiałów  sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów
prefabrykowanych  (krawężników,  obrzeży)  oraz  ewentualne  właściwiści  kruszyw,  piasku,  cementu,  wody,
itp. określone w normach, które budzą wątpliwości inspektora nadzoru.

Wszystkie  dokumenty oraz wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji  przez inspektora
nadzoru.

6.2.  Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót:
-  sprawdzenie podsypki przymiarem liniowym - bieżąca kontrola w 2 punktach - odchyłki ± 1 cm od

projektowanej grubości,
-  sprawdzenie nawierzchni z kostki:
   równość w przekroju poprzecznym  - co 5 m w osi i przy krawężnikach  - prześwity między łatą o

powierzchnią do 8 mm
   szerokość nawierzchni  - co 5 m  - odchyłki od szerokości projektowanej ± 5 cm
   szerokość i głębokość wypełnienia spoin  - w 2 punktach charakterystycznych - wg pktu 5.5.3.

6.3.  Badanie wykonania robót
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  nawierzchni,  krawężników,  obrzeży,   wykonuje  się  wizualnie

sprawdzenie  jednorodności  wyglądu,  prawidłowości  desenia,  kolorów  kostek,  spękań,  plam,  deformacji,
wykruszeń spoin i szczelin.

7.  OBMIAR  ROBÓT
Jednostką obmiarową jest:

-  m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
-  mb obrzeża i krawężnika

8.  ODBIÓR  ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Roboty  uznaje  sie  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami

inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg.  pktu  6  dały  wyniki
pozytywne.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podtawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji "Wymagania ogólne"

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-  oznakowanie robót,
-  przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
-  wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
-  dostarczenie materiałów i sprzętu,
-  wykonanie podsypki,
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-  ustalenie kształtu, koloru i desenia kostki,
-  ułożenie i ubicie kostek,
-  wypełnienie spoin w nawierzchni,
-  pielęgnowanie nawierzchni,
-  uporządkowanie terenu po wykonaniu robót

Cena wykonania 1 mb obrzeża i krawężnika obejmuje:
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-  przygotowanie podłoża i wykonanie ławy i podsypki,
-  dostarczenie materiałów,
-  ustawienie i krawężników i obrzeży,
-  wypełnienie spoin,
-  pielęgnacja

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1.  Polskie Normy
1.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowej
2.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowej; piase
3.  PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, drogowe
4.  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5.  PN-B-32250:1998 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

10.2.  Branżowe Normy
1.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
2.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
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