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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni dla inwestycji Budowa budynku technicznego 

AGREGATORNIA dla Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 

25. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (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 specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni elastycznej EPDM oraz nawierzchni żwirowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych” Specyfikacji 00.01. 

 

2. MATERIAŁY 

Betonowa kostka brukowa 

Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być 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 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

na długości  ± 3 mm, 

na szerokości  ± 3 mm, 

na grubości  ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Właściwości Metody badań Jednostka miary Wynik 

Gęstość objętościowa PN-EN 1936 kg / m3 2 600 

Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 772-1:2001 N / mm2 210,0 

Odporność na ścieranie PN-EN 1342:2003 zał. B Mm 14,5 

Nasiąkliwość przy ciśnieniu 
atmosferycznym 

PN-EN 13755:2002 % 0,3 
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Wytrzymałość na zginanie 
pod działaniem siły 

skupionej 

PN-EN 12372:2007 N / mm2 15,0 

Wytrzymałość na ściskanie 
po mrozoodporności 

PN-EN 772-1:2001 N / mm2 202,1 

 

3. SPRZĘT 

Przy niewielkich powierzchniach nawierzchni z płyt chodnikowych roboty wykonuje się ręcznie. 

Jedynie do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 

4. TRANSPORT 

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

niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Układanie nawierzchni z kostki brukowej 

Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

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 układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 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 prowadzić 

od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 

użytkowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w „Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań   Zamawiającemu  do akceptacji. 

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być 

większe niż +1 cm i -3 cm. 
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Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 

[5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny 

przekraczać 15 mm. 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 

nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać  1 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 

księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych. 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni zgodnie z 

kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

• Równości nawierzchni. 

• Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 

• Grubości nawierzchni. 

• Technicznych dokumentów kontrolnych. 

 

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. 

7. badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub 

8. rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 

badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 

9. karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

10. badanie jakości wykonania sztucznej nawierzchni. 
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11. atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

12. autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 

tą nawierzchnię. 

13. 1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

14. 2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

15. 3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

16. 4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

17. 5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem  i  

łatą 

18. 6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 


