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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru nawierzchni chodnika dla 

zadania: „BUDOWA DWÓCH WIAT O POWIERZCHNIACH DO 35M2 WRAZ Z OGRODZENIEM CZĘŚCI  

TERENU I MONTAŻEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.” 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV). 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania: 
• miejsca spoczynku pod wiatą 
 
1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za ich 
zgodnośd z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą byd zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robot mogą byd stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania 
dotyczące stosowanych materiałów podano w Wymagania ogólne. 
• Cement 
• Piasek 
• Kruszywo 
• Obrzeża gumowe 
• Kostka betonowa 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. Stosowany sprzęt nie powinien pogorszyd właściwości materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodnośd kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
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dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układad ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
kostki, szczeliny należy wypełnid piaskiem, a następnie zamieśd powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpid do ubijania nawierzchni chodnika. Do 
ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzid 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używad walca. Po 
ubiciu nawierzchni należy uzupełnid szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieśd nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może byd zaraz oddana do 
użytkowania. 
Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układad bez środków 
ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyższa. Nie należy układad 
kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 
0 do +5°C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyd przez nakrycie 
materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce 
cementowo-żwirowej należy chronid w sposób podany w PN-B-06251. 
Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien byd dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 
wypełnienia spoin. Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, zależy ubijad dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpid przed 
zalaniem spoin i spowodowad obniżenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na 
celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. 
Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast 
drugiego ubijania można stosowad wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową 
polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej 
wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię zależy przykryd piaskiem i utrzymywad 
w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków 
atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścid dokładnie z piasku i można oddad do ruchu. 
Krawędzie chodników należy wykooczyd za pomocą obrzeży betonowych posadowionych na ławach 
betonowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01. „Wymaganiach ogólnych”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
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8.2. Zgodnośd robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Roboty powinny byd wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie: 
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, 
- innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
8.4. Odbiór koocowy 
Odbiór koocowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy zakooczenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w 
umowie. 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia: 
- zaświadczenia jakości materiałów 
- protokoły odbiorów częściowych 
- zapisy w dzienniku budowy 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy i dokumenty: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy 
bezpieczeostwa i higieny pracy. 
• Bezpieczeostwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 
z 2003 r. 
• Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
• PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
• PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
• PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
• PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Częśd 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
• PN-EN 206-1:2000 Beton. Częśd 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodnośd 
• PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. Oznaczanie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 
• PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
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Definicje i wymagania 
• PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 1. Pobieranie próbek 
• PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 2. Badanie konsystencji metodą stożka 
opadowego 
• PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 3. Badanie konsystencji metodą VeBe 
• PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 4. Badanie konsystencji metodą 
oznaczania stopnia zagęszczalności 
• PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 5. Badanie konsystencji metodą stolika 
rozpływowego 
• PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 6. Gęstośd 
• PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśd 7. Badanie zawartości powietrza. Metody 
ciśnieniowe 
• PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Częśd 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek 
do badania i form 
• PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Częśd 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badao 
wytrzymałościowych 
• PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Częśd 3. Wytrzymałośd na ściskanie próbek do badania 
• PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Częśd 4. Wytrzymałośd na ściskanie – Specyfikacja maszyn 
wytrzymałościowych 
• PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Częśd 5. Wytrzymałośd na zginanie próbek do badania 
• PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Częśd 6. Wytrzymałośd na rozciąganie przy rozłupywaniu 
próbek do badania 
• PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Częśd 7. Gęstośd betonu 
• PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Częśd 8. Głębokośd penetracji wody pod ciśnieniem 
• PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Częśd 1. Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, 
ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
• PN-B-06250: 1988 Beton zwykły 
• PN-B-06714-12: 1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeo obcych 
• PN-B-06714-13: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
• PN-B-06714-15: 1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN-B-06714-16: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
• PN-B-06714-18: 1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
• PN-B-06714-19: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
• PN-B-06714-26: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
• PN-B-06714-28: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
• PN-B-06714-42: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
• PN-B-06714-43: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
• PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
• PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• PN-B-19705: 1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
• PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
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praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagao prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeo lub metod. 


