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Zawartość opracowania: 

 

I. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.   

    Wymagania ogólne ST- 00.00 

II. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

    Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05.03.01. 

III. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

    Regulacja pionowa włazów kanałowych, zasuw wodociągowych, hydrantów nadziemnych                     

    i podziemnych D-03.02.01 

 

 

 

 

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00 

 

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 68036S - Pyrzowice ul. Nowowiejska 

 

 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane                 

w ramach zadania pt.: „ Remont nawierzchni drogi gminnej nr 68036S” 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania jest remont nawierzchni drogi gminnej             

nr 68036S  zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Inwestora                  

w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi 

normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

Opis ogólny stanu istniejącego:   

Droga  objęta  opracowaniem  ma  charakter  drogi  gminnej klasy D ½ ( dojazdowej )  i służy obsłudze 

komunikacyjnej  zwartej  zabudowy  jednorodzinnej. Nawierzchnia  jezdni  drogi  jest  utwardzona – 

częściowo ze zniszczoną  nawierzchnią bitumiczną i podbudową betonową oraz z kruszywa  naturalnego                 

i drogowego po przeprowadzonych robotach sieciowych ( budowa kanalizacji sanitarnej, remont sieci 

wodociągowej wraz z wymianą przyłączy do posesji oraz budowa gazociągu). Wjazdy do posesji 

zlokalizowane są na terenach  poza  pasem drogowym.  Odwodnienie drogi następuje powierzchniowo do 

istniejących rowów przydrożnych.  
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W  pasie  drogowym  zlokalizowane  są  następujące  sieci  uzbrojenia  terenu: 

 sieć wodociągowa PE o średnicy  110 mm  z  przyłączami  do  budynków  mieszkalnych                              

o średnicy  40 mm , 

 kable  telefoniczne ziemne, 

 napowietrzna  linia  energetyczna, 

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm, 

 sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 90 mm, 

 sieć gazowa o średnicy  32 mm, 63 mm i 250 mm . 

Planuje się wykonać  wymianę  istniejącej nawierzchni  bitumicznej  na  nawierzchnię  z  kostki  betonowej  

behaton  w  kolorze  szarym   po  istniejącym  dotychczas  przebiegu  i  według  istniejących  parametrów  

przekroju bez ingerencji w warstwę konstrukcyjną drogi.   

Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoża  odpowiadające  gr. nośności – G1, oraz istniejące 

obciążenie ruchem ,  zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni   jezdni   drogi: 

 projektowana  warstwa  ścieralna z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze  szarym 

 projektowana  warstwa  podsypki  cementowo-piaskowej  o gr. 5 cm, 

 projektowana podbudowa  z  kruszywa drogowego  0/31,50 mm o gr.  27 cm 

        W  ramach  prac  remontowych  przewidziano  wymianę istniejącego  krawężnika  betonowego  

15x30x100cm, obustronnie na odcinku 25 m od skrzyżowania z ul. Wolności.   W miejscach łączenia z  pasem 

drogowym  ul. Wolności  oraz istniejących wjazdów na posesję należy wykonać krawężnik najazdowy                          

o  wymiarach 15 x 22 x 100 cm.  Pozostałe krawężniki betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.        

Szczegółowy zakres prac:  

1. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm. 

2. Rozbiórka asfaltu gr. 5 cm. 

3. Rozbiórka betonu gr. 15 cm. 

4. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm. 

5. Krawężnik betonowy wystający 15x22 cm na ławie betonowej. 

6. Obrzeże betonowe 30x8cm na ławie betonowej.   

7. Załadunek i wywóz gruzu (materiału pochodzącego z rozbiórki) na odległość do 10 km. 

8. Załadunek i wywóz ziemi  ma odległość 10 km. 

9. Mechaniczne  wykonanie koryta gr. 40, 20 cm. 

10. Podbudowy z kruszywa drogowego gr. 15 cm. 

11. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  szarej  gr.8 cm typu behaton na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5 cm . 

12. Regulacja pionowa włazów studzienek, zasuw wodociągowych, hydrantów nadziemnych                         

i podziemnych. 

13. Ręczne i mechaniczne oczyszczenie poboczy. 

1.2.2.  Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

 Nazwy i kody robót według głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300-1                   Roboty rozbiórkowe 

45111220-6                   Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45233220-7                   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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1.3.  Zakres stosowania ST 
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05.03.01. 

 Regulacja pionowa włazów kanałowych, zasuw wodociągowych, hydrantów nadziemnych                     

i podziemnych D-03.02.01 

 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione                

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

  wykonanie projektu organizacji ruchu, 

  wykonanie oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

  wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych Wykonawcy, 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

1.4.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę i usunięcie z terenu budowy krawężników betonowych, obrzeży 

betonowych, asfaltu, betonu i innych materiałów wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 

je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. 

1.4.2  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudów: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze ST                                      

i  poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1.2. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich 

wymaganych prawem polskim dokumentów, związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów                   

i robót budowlanych   w  nawiązaniu do dokumentów i odniesienia niniejszej Specyfikacji. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.   Zamówienie  realizowane  jest  w  oparciu  o   zgłoszenie  wykonania  robót  budowlanych. 
 

1.5.1.3. Kierownik Robót 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika robót posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego. 
 

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
 

1.5.2.1. Przekazanie Placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy. 
 

1.5.2.2. Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu  budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż                  

do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,                           

w tym znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.                       

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                   

w cenę umowną. 

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 

Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac  będzie ustalane wspólnie                            

z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  dla poruszania się po terenie budowy oraz poza nią 

zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 
 

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki sposób, aby nie 

naruszyć chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych 

bezpośrednio   do   placu budowy.   Związane jest  to   z   właściwym    zabezpieczeniem   i   oznakowaniem. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, świata 

roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania.  

Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w miejscach 

wyznaczonych, a następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci.  
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych                                                   

m. in.  w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 

1138). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy    

w maszynach i pojazdach. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,              

w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169                                       

z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z  2003r. poz. 401). 

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby 

odpowiedzialnej za te prace. 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, 

ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć 

pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
 

1.6. Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

robót  i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z  Dokumentacją Projektową                          

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

2.0.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie                         

na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej                     

wg potrzeb. 
 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość                   

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. zsunięcia, rozsunięcia się 

lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym                           

do poziomu. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlane. 
 

2.3.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.0.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych 

3.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien  odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń  sprzęt powinien być uzgodniony               

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w  ST  w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

 utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 

 stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 

 obsługiwany przez przeszkolone osoby, 

 montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta, 

 używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne  dla organów 

kontroli w miejscu eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 

dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych 

stanowiskach. 
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W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy 

je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii.  Zabronione jest dokonywanie napraw                                 

i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 

Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego,                

z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub 

o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać 

bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone                                           

z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do 

przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie 

powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu 

pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz 

zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna 

przekraczać 5km/h. 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być zabezpieczone 

balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15 cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1 m.                 

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są 

zabronione. 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

 uszkodzonych zakończeń roboczych 

 pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 

 rękojeści krótszych niż 0,15m 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta.                    
 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                     

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej                      

z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890). 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów                

i sprzętu na i z terenu robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                       

w ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 

przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 

Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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5. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami  Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w ST lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w normach i wytycznych.                             

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,                 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy 

Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób 

postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie 

odpowiednimi organami administracji państwowej. 

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 
 

5.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

5.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                        

i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,                            

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.                                  



10 

 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                

z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowanym  
 

5.4.  Dokumenty budowy 

5.4.1. Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                          

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie. 
 

5.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

 protokół przekazania placu budowy 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 

5.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową i ST                             

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i wpisuje je do Książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie  Ofertowym  nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót – kosztorysem ofertowym, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego 

na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z kosztorysem ofertowym na podstawie obmiaru robót. 

 

7.  Opis sposobu odbiorów robót budowlanych 

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty                                  

i dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



11 

 

7.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez nadzór inwestorski przy udziale Wykonawcy: 

a)  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  odbiór częściowy robót, 

c)  odbiór końcowy robót, 

d)  odbiór po okresie rękojmi, 

e)  odbiór ostateczny. 

7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu z jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż             

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia o tym fakcie. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części. 

Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca  Zamawiającemu z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. 

7.4. Odbiór końcowy  

Kiedy całość robót zostanie  ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego i Inspektora 

nadzoru. Zamawiający powołuje Komisję Odbiorową, w skład której wchodzą, oprócz przedstawiciela 

Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Kierownik robót, Wykonawca. 

7.5. Dokumenty do odbioru robót  

Do odbioru robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów i aprobaty techniczne, 

 kosztorys powykonawczy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą 

 karta utylizacji materiałów z rozbiórek (gruz betonowy, asfalt) 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
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8.0.  Opis sposobu rozliczenia robót  budowlanych 

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót i kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie. 

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy                

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty  pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,                 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy     (w   tym      

      doprowadzenie   energii  i  wody,  dojazd,  ogrodzenie,   zabezpieczenie   itp. ) ,   budowa   dróg                                                             

dojazdowych,  koszty  dotyczące  oznakowania  robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi obce na                 

rzecz  budowy,   opłaty   za   dzierżawę   placów   i   bocznic,   badania  i  ekspertyzy  dotyczące                

wykonanych    robót,    ubezpieczenia     oraz   koszty  zarządu     przedsiębiorstwa     Wykonawcy, 

   zysk  kalkulacyjny  zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących     

     wystąpić    w   czasie   realizacji   robót   w   okresie   gwarancyjnym,   podatki   obliczane   zgodnie                                      

     z obowiązującymi przepisami. 
 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym przedmiarze robót 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. 

 
9. Dokumenty odniesienia i przepisy związane  

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 umowa z Inwestorem 

 obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie 

 Dz.U. z 2016 poz. 1409 ustawa "Prawo budowlane" z 08.03.2016 r. 

 Dz.U. z 2015 poz. 2164 ustawa Prawo zamówień publicznych z 26.11.2015 r. 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002 r. 

 Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004 r. z późn. zm.  

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002 r. z późn. zm. 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003 r. 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia                  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996 r. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                         

16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych               

i terenów 
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 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych                    

i drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego. 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001 r. z późn. zm.  

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001 r. z późn. zm. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991 r.  z późn. zm. 

 Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985 r. z późn. zm.  

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974 r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D-05.03.01. 

NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 

1. Wstęp 

1.1. Zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm dla zadania –                           

„ Remont nawierzchni drogi gminnej nr 68036S” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu            

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchni jezdni drogi gminnej z kostki betonowej 

gr. 8 cm behaton  w kolorze szarym. 

1.4 Określenia podstawowe 

- Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 

przystawanie elementów. 

- Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 

się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

- Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

- Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji. 

- Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

- Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                         

i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 1. 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 2. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 
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2.2.Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 

chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości             
           < 100mm 

           > 100mm 

C Długość        Szerokość        Grubość 

 
 

        ±2                  ±2                  ±3 

        ±3                  ±3                  ±4 

Różnica pomiędzy 

dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być             

≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki > 300 

mm), przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C                              Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
                            1,5                                    1,0 
                            2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 

soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 

obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 

konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 

oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg zał. 
G normy -

badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne 

 

 

 

 

 

 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana - zadawalająca odporność, 

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności 

na poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować minimalną 
jej wartość pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys                            
i odprysków, 

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach  

dwuwarstwowych, 
c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 

 
3.3 

Tekstura 

 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent 

powinien opisać rodzaj tekstury, 
b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane                

z próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków twardnienia nie są 

uważane za istotne 
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Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 

światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących 

zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy                  

(nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity                 

w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. 

Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają                       

w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
 

2.2.2. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 

czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 3. 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka                     

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 

wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 4. 

Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
  

5.2. Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa drogowego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię powinno być 

wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02. 
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5.3. Obramowanie nawierzchni 

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne                       

z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem                    

do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu 

kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.4. Podsypka 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 

powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać ±1 cm.  Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach,                            

a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 

nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek              

od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi 

walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 

musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 
 

5.5.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 

utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

 

5.5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa  nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.                              

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 

niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów                

i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 

Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 

przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek                           

i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, 
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by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 

uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

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

podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 

powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

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, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 

ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 

dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię 

na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

 

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 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 nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

 

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu 

należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 

przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C)                   

do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
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a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz 

ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora 

nadzoru, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2., 

b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 

prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. 

określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.  

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST D-04.01.01. 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01; D-08.03.01 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: grubości, 

spadków i cech konstrukcyjnych             

w porównaniu z dokumentacją 

projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 

projektowanej grubości +1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 
 

a)zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej 

działce roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach  

charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej do 

2 cm 

 

 

c)   rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 

oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 

 

d)  równość w profilu podłużnym (wg 

BN-68/8931-04 -  łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 
 

e)  równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze prześwitu 

klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a powierzchnią 

do 8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji pro-

jektowej do 0,3% 

 
 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projektowanej 

do ±5 cm 

 
 

h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 

 

i)   sprawdzenie koloru kostek i desenia 

ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub 

decyzji Inżyniera 
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6.4. Badania wykonanych robót 

 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  

 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 

kostek, spękań, plam, deformacji, 

wykruszeń , spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 

25 m i w punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, Ip. 

5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna 

i poprzeczna, spadki poprzeczne i 

szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i do-

puszczalnych wartości podanych w tab. 2, 

Ip. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin 

w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 

obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 

szczelin 

Wg pktu 5.5  

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, 

obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 

            

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 8. 

Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami Inżyniera , jeżeli 

pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz 

odpowiednich SST. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 
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 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących jak: 

podbudowa, obramowanie . 

 

10. Przepisy związane  

NORMY 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

D.04.04.02.   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D.04.01.01.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

D.08.01.01.   Krawężniki betonowe 

D.08.03.01.   Betonowe obrzeża chodnikowe 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D-03.02.01. 

               REGULACJA PIONOWA WŁAZÓW KANAŁOWYCH, ZASUW       

        WODOCIĄGOWYCH, HYDRANTÓW PODZIEMNYCH I NADZIEMNYCH 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                

i odbioru robót związanych z regulacją włazów kanałowych, zasuw wodociągowych i hydrantów 

podziemnych i nadziemnych 

1.2.  Zakres robót objętych SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.3.   

1.3  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem                  

i odbiorem:    

 regulacji pionowej włazów kanałowych DN 600 i DN 1000,  

 regulacji pionowej zasuw wodociągowych odcinkowych i domowych, 

 regulacji pionowej hydrantów nadziemnych i podziemnych, 

2. Określenia podstawowe 

 Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 

prawidłowej eksploatacji kanału. 

 Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nie przełazowych, ich konserwacji             

i przewietrzania. 

 Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

 Zasuwy są urządzeniami zapewniającymi prawidłowe działanie każdej sieci wodociągowej. 

Umożliwiają otwarcie i/lub zamknięcie przepływu wody w rurociągu. Powszechnie jednak wiadomo, 

że używane są także do dławienia i regulacji przepływu. W związku z tym, uzasadnione jest 

poznanie ich charakterystyk przepływowych. 

 Hydrant podziemny jest samoczynnym urządzeniem odwadniającym przeznaczonym do czerpania 

wody z rurociągu ogólnego przeznaczenia 

 Hydrant nadziemny  jest urządzeniem przeznaczonym do pobierania z sieci wodociągowej wód 

pitnych i nieuzdatnionych o ciśnieniu max 1,6 MPa 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                     

i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
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3.  Sprzęt do regulacji wysokościowej  

Regulacje wysokościowe studzienek i skrzynek wykonuje się w sposób ręczny, przy pomocy następującego 

sprzętu: 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, wibratorów wgłębnych do zagęszczania 

podbudowy,  

 sprężarek, młotów pneumatycznych, pił mechaniczne do robót rozbiórkowych, 

 sprzętu pomocniczego 
 

4.  Wykonanie robót  

4.1.Ogólne zasady wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.1. Pionowa regulacja włazów i krat 

Regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych należy wykonać gdy różnica poziomów pomiędzy: 

 kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm, 

 włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. 

4.2.2  Wykonanie regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

1. Zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej,) urządzenia podziemnego, 

2. Rozebranie nawierzchni wokół studzienki: 

− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku 

nawierzchni typu kostkowego), 

− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej)  

3.Rrozebranie górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych itp),  

4. Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 

składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robot, 

5. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki z ew. uzupełnieniem 

ubytków, 

6. W przypadku regulacji - poziomowanie górnej części włazu , wpustu itp. przy użyciu pierścieni 

regulacyjnych żelbetowych lub z tworzyw sztucznych   

7. Osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 

materiałów. 
 

5. Kontrola jakości robót  

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

5.2. Badania wykonanych robót  

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

 wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów. 

 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni. 
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6. Obmiar robót  

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

6.2  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej regulacji lub wymiany włazu kanałowego z regulacją oraz 

regulacji lub wymiana kraty ściekowej z regulacją.  

7. Odbiór robót 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

wyniki pozytywne. 

7.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty rozbiórkowe, 

− regulacja studzienki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami niniejszej SST. 

8. Podstawa płatności 

8.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST . 

8.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 roboty rozbiórkowe, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie regulacji pionowej włazu ; zasuw i hydrantów  

9. Przepisy związane 

1. Normy 

 PN EN 124:2004 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego              i kołowego 

 PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 

 PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

 PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 

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


