
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę brukową 

oraz deskę tarasową wraz z wymianą bariery ochronnej 

na basenie miejskim w Zawierciu

kod CPV - 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

        - 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

B-03 ROBOTY BRUKARSKIE

ST 00.00

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa zamówienia

Wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę brukową oraz deskę tarasową

wraz z wymianą bariery ochronnej na basenie miejskim w Zawierciu polegająca na: 

- rozbiórce istniejącego utwardzenia z płyt w obrębie niecki basenu

- demontażu istniejącej barierki ochronnej

- wykorytowanie terenu w miejscach pokazanych w dokumentacji na głębokość 20 

cm, ułożenie obrzeży gr 8 cm na ławie betonowej, 

- wykonanie podbudowy tłuczniowej 15 cm i podbudowy piaskowej 4 cm. 

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm  o wymiarach 7,4x14,9cm; 

14,9x14,9cm; 22,4x14,9cm w kolorze siwym  z uzupełnieniem warstwy humusu. 

- wykonanie podestu drewnianego wokół niecki basenu

- wykonanie nowej bariery ochronnej 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru chodników z kostki brukowej chodnikowej na 

podbudowie tłuczniowej oraz podestu frewnianego

1.3 Informacje o terenie budowy;
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Teren budowy znajduje się na ternie OSiR w Zawierciu bezpośrednio przy obiekcie 

jakim jest basen miejski. Działka położona w obszarze o lekko zróżnicowanej 

wysokośći terenu ( 332,00 - 332,30 m npm.) 

1.4 Nazwy i kody;

Klasyfikacja robót wg słownika CPV

        - 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

ST 01.01

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ

JAKOŚCI.

2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych

⦁ Zaprawy, betony podsypki

a. Piasek do wykonania podsypek – grunt i materiały dopuszczone do budowy  

powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205:1998

b. Cementy CEM 32,5 – PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 

197-2:2002

c. Woda do betonów - PN-EN 10008:2004.

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

⦁ Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm  siwa nowa wg PN-EN 1338:2005

Struktura wyrobu powinna być bez rys, pęknięć plam i ubytków.

Powierzchni górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm.

Tolerancje wymiarowe: na długości +-3mm, na szerokości +- 3mm, na grubości 

+-5mm. Wytrzymałość kostki na ściskanie po 28 dniach nie powinna być mniejsza 

niż 60MPa.

Nasiąkliwość powinna odpowiadać PN-EN 206-1:2003 i wynosić nie więcej nić 5%.

Ścieralność kostek określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 

mm.
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⦁ Deska tarasowa szlifowana obustronnie, suszona i ryflowana gr.3,2 mm o 

długości 2,5 m. Zabezpieczona dwukrotnie środkami impregnującymi oraz z 

dwukrotną powłoką malarską farbami/lakierami dopuszczonymi do kontaktu z wodą 

basenową oraz ludzką skórą

⦁ Legar drewniany świerkowy klasy C24 o przekroju 10x10 cm zaimpregnowany 

jak deska tarasowa

⦁ Słupek bariery ochronnej profil stalowy 80x80x4 mm ocynkowany, malowany 

proszkowo. Kolor do ustalenia z Inwetorem.

2.2 Składowanie materiałów i transport

Materiały i wyroby sypkie należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

chroniących przed zawilgoceniem.

Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy 

zachowaniu warunków ogólnych BHP oraz Instrukcji Obsługi sprzętu

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty ziemne

a. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonać demontaż istniejącego chodnika z 

płyty betonowej. Płyty nadające się do wykorzystanie złożyć w miejscu wskazanym 

przez Inwestora. Gruz z rozbiórki wywieźć.

b. Wykonać sprawdzenia stopnia zagęszczenia gruntu 
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c. Uformować koryto

d. Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie 

wbudowany w nasyp.

e. Wykonać warstwę podsypkową z pisaku z uformowaniem pochylenia do 1% w 

kierunkach wg projektu.

5.2 Wykonanie podbudowy z tłucznia

a. Uformować warstwę gr. 8 cm z tłucznia grubego i gr. 15 cm z tłucznia drobnego

b. Ze względu na niewielkie przestrzenie tłuczeń zaleca się rozkładać ręcznie. 

c. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 

poprzeczny i jednolity wygląd.

d. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej 

próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988, (duży cylinder metoda II). 

e. Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin 

roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta.

5.3 Wykonanie chodników

a. Nawierzchnię z kostki brukowej wykonywać ręcznie. Kostkę układać na 4 cm 

podsypce piaskowej z piasku grubego w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3mm. Szczeliny wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię kostek przy użyciu narzędzi ręcznych.

b. Do zagęszczenia nawierzchni stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego.

c. Kostkę układać ok. 0,5 cm wyżej od projektowanej niwelety.

6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakości

Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.2 Kontrola jakości materiałów

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
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Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej lub aprobaty technicznej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.

6.3 Kontrola jakości wykonania robót

a. Sprawdzenie robót ziemnych

- grubości warstwy podbudowy z tłucznia

- grubości warstwy podbudowy z piasku

b. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej

- przygotowanie podłoża

- materiał użyty na podsypkę

- sposób i jakość zagęszczenia

- prawidłowość ułożenia.

- prawidłowości wypełnienia spoin

- zachowanie spadków

c. Sprawdzenie nawierzchni z deski tarasowej

- sprawdzenie przekroi elementów

- wykonanie powłok malarskich elementów

- mocowanie legarów do podłoża

- mocowanie desek do legarów

- mocowanie bariery ochronnej

-  sachowanie spadków

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie z Wykonawcą.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT

Należy prowadzić przedmiar i obmiar robót 
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Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: - m2, mb, m3, km  

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w 

naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami  określonymi Polskich Normach  i 

umowie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów 

pośrednich

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek

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

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

dotyczące cementów powszechnego użytku

5. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności

6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność

7. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 

1:Wymagania,

właściwości, produkcja i zgodność

8. PN-EN 14227-1:2005 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym –

Specyfikacja- część1 Mieszanki stabilizowane cementem

9. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu
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