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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  dotyczących  zagospodarowania  terenu  -
przełoŜenie chodnika z kostki brukowej w ramach Remontu budynku Urz ędu Gminy w
Radłowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z zagospodarowaniem terenu w czasie realizacji w/w zadania i obejmują:

a) przełoŜenie chodnika z kostki brukowej betonowej przed budynkiem

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. Do ogólnych okresleń podanych w ST-00
naleŜy dodać poniŜsze określenia dotyczące robót ziemnych:

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Na Wykonawcy ciąŜy
obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w ST-00. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. Krawęzniki i obrzeŜa chodnikowe betonowe.
wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niŜ 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,
nasiąkliwość - nie większa niŜ 5 %, badana wg PN-88/B-06250,
mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,
odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,
Niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających
powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroŜy
dopuszcza się występowanie najwyŜej dwóch uszkodzeń o maksymalnej długości 30 mm
i głębokości 8 mm,
Betonowa kostka brukowa o grubości 6cm.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut
Techniki Budowlanej. Struktura wyrobu powinna być zwarta bez rys, pęknięć .
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie.
Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie
przeprowadzonych badań. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na
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powierzchniach i krawędziach elementu.

2.2. Betonowa kostka brukowa prostokątna.
Wymiary - dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 3 mm dla długości i szerokości
oraz 5 mm dla wysokości,
Wygląd zewnętrzny:
Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach
mogą występować pory uwarunkowane produkcją, które nie wpływają na wartość
uŜytkową, wklęsłość, wypukłość oraz wichrowatość powierzchni licowej nie powinna
przekraczać 2 mm przy grubości
elementu < 8cm i 3 mm przy grubości > 8 cm, niedopuszczalne jest występowanie
szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych
krawędzi i naroŜy dopuszcza się występowanie najwyŜej dwóch uszkodzeń o
maksymalnej długości 30 mm i głębokości 8 mm, mogą występować wypływki, zaciągi
blisko powierzchni licowej lub spodniej, jeŜeli są łatwe do usunięcia i nie przeszkadzają
przy układaniu.
Wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niŜ 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,
nasiąkliwość - nie większa niŜ 5 %, badana wg PN-88/B-06250,
Mrozoodporność-F12 badana wg PN-88/B-06250,
Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,
O spełnieniu kryteriów normowych jednoznacznie stanowią wyniki badań
laboratoryjnych. JednakŜe pobieŜną ocenę jakości kostek brukowych moŜemy dokonać
we własnym zakresie na podstawie ich wyglądu i prostych prób.
Prawidłowo wykonane kostki powinny:
- mieć zamknięte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnętrzne,
charakterystyczne ślizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatą oraz
gęsią skórkę na powierzchniach licowych,
- wykazywać stosunkowo niewielkie podciąganie kapilarne po częściowym zanurzeniu w
wodzie, nie powinny chłonąć wody jak przysłowiowa gąbka, 
- "dzwonić" po uderzeniu jedna o drugą

2.3. Kruszywo na podsypkę
Podsypka powinna być wykonana z piasku. UŜyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosowanych norm.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  zawarte  zostały  w ST-00.  Do  układania  obrzeŜy
chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym
sprzętem ręcznym przydatne są takie urządzenia jak piły do przycinania elementów
betonowych, kleszcze do podnoszenia krawęŜników oraz betoniarka wolnospadowa do
wykonywania betonu pod ławy betonowe.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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JeŜeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  moŜliwość  wariantowego uŜycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  uŜyciem  sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  wymagań  zawartych  w  ST-00,  a  w
szczególności  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych
parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać  na bieŜąco,  na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy.

4.2. Transport gruntów
Materiały  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu.  NaleŜy  je  umieścić
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  oraz
zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg itd.).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  ogólnych  wymogów  dotyczących
wykonywania robót zawartych w ST-00.

5.2. UłoŜenie kostki brukowej
Kostkę brukową naleŜy układać na podsypce 3 cm podsypce z piasku tak, aby zachować
szczeliny 2 - 3mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa moŜe
spełniać wymagania wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych
spoin.
Szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe szerokość elementów dystansowych nie jest
identyczna z szerokością spoiny. Do właściwego przenoszenia obciąŜeń nawierzchni
konieczna jest właściwa spoina, której wielkość określono powyŜej.
Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie.
Podczas układania spoiny powinny być na bieŜąco wypełniane. UniemoŜliwi to
wzajemne przesunięcie się kostek podczas chodzenia czy dowoŜenia materiałów, co
moŜe spowodować zmianę wielkości załoŜonych spoin. Do spoinowania najlepiej uŜyć
płukanego piasku. Po wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię naleŜy dokładnie zamieść,
a następnie ubić wibratorem płytowym (o odpowiednich parametrach
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dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposaŜonym w płytę wu l kola nową, co
eliminuje uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania.
Powierzchnię wykonaną z kostki naleŜy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych
kierunkach, co przy prawidłowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje całkowite
wyrównanie powierzchni kostki i jej właściwe zagęszczenie. Następnie naleŜy spoiny
dokładnie wypełnić (nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchnię zamieść.

5.3.ObrzeŜa chodnikowe i kraw ęŜniki
ObrzeŜa chodnikowe i krawęŜniki naleŜy układać na ławie betonowej z oporem, tzw.
"krakowskiej". Rodzaj ławy i jej parametry naleŜy dobrać stosownie do projektowanych
parametrów chodnika oraz warunków geotechnicznych. W ławach betonowych
konieczne jest wykonanie co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25mm, którą
naleŜy wypełnić elastyczną masą do spoin. Ustawienie obrzeŜy chodnikowych i
krawęŜników na ławach betonowych naleŜy wykonać na zaprawie cementowopiaskowej.
UmoŜliwia to niezaleŜne odkształcanie się obrzeŜy spowodowane róŜnicami temperatur
w róŜnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu obrzeŜy. Przy ich układaniu
naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych.
Optymalna szczelina powinna mieć 5mm. Dopuszcza się jednakŜe szczeliny do 10mm.
Przy obrzeŜach chodnikowych posiadających odstępniki naleŜy zachować wymaganą
szerokość szczeliny (określoną powyŜej) bez względu na wielkość odstępnika, która
moŜe być róŜna od przyjętej wielkości szczeliny. Szczeliny pomiędzy krawęŜnikami
moŜna wypełniać tylko elastyczną masą do spoin, odporną na warunki atmosferyczne.
Spoiny winny być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Pozostałe warunki
techniczne ustawiania obrzeŜy chodnikowych i krawęŜników, nie ujęte w niniejszym
opracowaniu, naleŜy realizować w oparciu o normę- PN-EN1340:2004 - "KrawęŜniki
betonowe. Wymagania i metody badań"

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału. Materiał powinien
posiada niezbędne aprobaty. Ocenie podlega równieŜ sposób ułoŜenia tj. wykonanie
ławy, ustawienie elementów.
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i ST.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5%.
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać = 1 cm.

Kostka brukowa
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania),
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne. 
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
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Nierówności podłuŜne nawierzchni sprawdzić łatą lub planografem, zgodnie z normą
BN-68/8931-04/8/ nie powinny przekraczać 0,8 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą - 0.3 %.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót
Jednostka obmiarową jest 1 m bieŜący ułoŜenia obrzeŜy chodnikowych oraz 1 m bieŜący
krawęŜników.
Jednostką obmiarową podbudowy jest m2 podbudowy o odpowiedniej grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje  i  zasady  przeprowadzania  poszczególnych  odbiorów  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w ST-00

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu .

8.1.1. Dokumenty i dane.

Podstawą  dokonania  oceny  ilości  i  jakości  robót  ulegających  zakryciu  są  następujące
dane i dokumenty:

•dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonywanymi  w
trakcie budowy,

•dziennik budowy,
•badania jakościowe materiałów uŜytych na zasypki konstrukcyjne.

8.2. Odbiór ko ńcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:
•wyniki wszystkich wymaganych pomiarów,
•protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.

8.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny przeprowadza się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elementów
zagospodarowania  terenu  po  uŜytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  ocena
wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  elementów
zagospodarowania  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny
robót”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
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Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych elementach zagospodarowania terenu.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1340:2004 - "KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań"
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. Piasek.
PN-EN 1338:2004(u) - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań"
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


