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1.   Wstęp                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania             
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodników i dróg rowerowych                      

z betonowej kostki wibroprasowanej w związku z wykonaniem utwardzenia terenu przy Zespole 

Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich związanych z nauką uczniów zasad ruchu drogowego.                  

Kod CPV 45 233000-9. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu wykonania: 

- nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6cm (kolor czerwony) na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, 

- nawierzchni drogi rowerowej z betonowej kostki (bezfazowej) 60x100x200mm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm. 

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 1,5MPa gr. 15cm. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                               

2.   Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
             Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

2.2.   Stosowane materiały. 

 Kostka brukowa, gatunek 1. kolor szary, gr. 6cm – kostka musi posiadać atest producenta 
oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

2.2.1 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niŜ 5 

3 

Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niŜ 
4 
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Kostki betonowe powinny odpowiadać PN-B-06250, BN-88/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 oraz posiadać 
Aprobatę Techniczną. 

2.2. 2  Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

Wygląd zewnętrzny: 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne są 
niedopuszczalne, kostki muszą być bez uszkodzeń. 

- struktura zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, 
- powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe                    
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm dla kostek o grubości ≤ 80mm, 
 

Tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynoszą: 

- na długości ± 3mm, 
- na szerokości ± 3mm, 
- na grubości ± 3mm. 

3.    Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika i dróg rowerowych z kostki brukowej. 

 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 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 Betonowa kostka brukowa - transport i składowanie na miejsce wbudowania zgodnie z BN-
80/67775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów                      
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania". 

 Piasek - moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera. Podczas transportu i składowania naleŜy zabezpieczyć róŜne asortymenty piasku przed 
mieszaniem się ich. 

 Cement - transportowany będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewoŜenia tego 
typu materiałów. UŜyte środki transportu muszą uzyskać akceptację InŜyniera. 

 

5. Wykonanie  robót 

5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.                          

5.2.    Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST. 

Miejsca pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania powyŜszych robót muszą 
uzyskać akceptację InŜyniera. 
Transport pozyskanych materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST. 
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5.2.2.  Wyznaczenie geodezyjne. 

Wykonawca dla własnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokościowe, niezbędne do wykonania robót. 

5.2.3.  Oznakowanie prowadzonych robót. 

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka ulicy, na którym prowadzone są roboty objęte 
niniejszą ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinek drogi, na którym prowadzone są 
roboty naleŜy oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym" - stanowiącą zał. nr l do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz 
Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 

 

5.2.4. Koryto pod chodnik i drogi rowerowe 

Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35                
w uprzednio wykonanym korycie. 

 

 

5.2.5 Podsypka 

Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
 Grubość podsypki cementowo-piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 

od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.2.5. Układanie chodnika i dróg rowerowych z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest 
ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni chodnika. 

 Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe             
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka                             
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz 
oddany do uŜytkowania. 

 

6.     Kontrola jako ści  robót 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2.  Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów 
zgodnie z niniejszą ST. 
Do kaŜdej partii kostki betonowej sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być 
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument poświadczający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań przy odbiorze partii kostki betonowej na budowie. 
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 Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór 
próbek do badania cech zewnętrznych z partii nie większych niŜ 2500m2 kostki betonowej 
powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tabeli. 
 

L.p. Liczba w partii liczebność próbki liczba kwalifikująca 
liczba 

dyskwalifikująca 

1. 281 – 500 20 3 4 

2. 501 – 1200 32 5 6 

3. 1201 – 3200 50 7 8 

4. 3201 – 10000 80 10 11 
 

Do badań naleŜy pobrać próbkę losowo wg PN-83/N-03010.  
 

6.3. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych                          
i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  

6.4. Sprawdzenie wykonania chodnika i dróg rowerowych 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika i dróg rowerowych z betonowych kostek 
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 
-    pomierzenie szerokości spoin, 
-    sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
-    sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
-    sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.5.1.  Sprawdzenie równości chodnika i dróg rowerowych 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 
do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

6.5.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3cm. 

6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na kaŜde 150 do 300m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7.    Obmiar robót 

7.1.   Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne”.       
 

 Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodników z brukowej 
kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wykonaniem niezbędnych 
robót pomocniczych opisanych w pkt.1.3. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni drogi rowerowej z kostki 
betonowej (bezfazowej) 60x100x200mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wykonaniem 
niezbędnych robót pomocniczych opisanych w pkt.1.3. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy. 
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8.    Odbiór  robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".     

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
 
 

9.    Podstawa  płatno ści 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  

9.2.  Szczegółowe warunki płatności. 

Podstawą płatności jest ilość m2 ułoŜonej nawierzchni.  

Cena jednostkowa 1m2 nawierzchni chodnika i dróg rowerowych obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dowóz wszystkich potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania, 
-    wykonanie regulacji wysokościowej i sytuacyjnej naziemnych elementów istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 
- wykonanie zabezpieczenia (ochrona przed uszkodzeniem) w/w elementów do czasu wykonania 

nawierzchni, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, 
- ułoŜenie kostki brukowej gr. 6cm wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem spoin, 
-    przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej.  

10.  Przepisy  zwi ązane  

10.1. Normy 

PN-B-0411  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-19701  Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 


