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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

„Utwardzenie powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez
wykonanie ci gów pieszo – jezdnych oraz remont istniej cych
ci gów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czy ówek”
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1. WST P

 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
budowlanych dla remontu istniej cych ci gów pieszo – jezdnych oraz
wykonania nowych wraz z remontem chodników na terenie osiedla
mieszkaniowego Czy ówek , w Gminie I owa

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

            45233140 – 2 Roboty drogowe
45233223 -8  Prace dotycz ce zmiany nawierzchni jezdni
45233222 -1  Prace dotycz ce nawierzchni chodnikowych

1.3 Opis i wykonanie robót – wg zakresu przedmiaru ;  poz. od 1 do 60

  Powierzchnia robót nawierzchniowych :
ci gi pieszo – jezdne i parkingi  kostka 6 cm szara  : 1773 m2
chodniki kostka szara i kolorowa  6 cm   : 545,60 m2
- roboty rozbiórkowe istniej cej nawierzchni betonowej
- roboty rozbiórkowe obrze y betonowych 30x8 cm
- roboty rozbiórkowe chodników z p yt betonowych 35x35 cm
- roboty ziemne ; korytowanie pod a ; wykonanie podbudowy pod ci gi

i parking z kruszywa amanego gr.15 cm i podsypki cementowo -
piaskowej pod chodniki

- wykonanie awy betonowej pod kraw niki
- enie kraw ników 15x30 cm , monta  obrze y 20x6 i 30x8 cm
- enie nawierzchni parkingów i ci gów pieszo – jezdnych  z kostki

betonowej szarej gr.6 cm
- enie nawierzchni chodników z kostki szarej i kolorowej gr.6 cm
- plantowanie poboczy i terenu
- wywóz gruzu i utylizacja rodowiskowa



2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW I
MATERIA ÓW ORAZ SPRZ TU

Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót b cych przedmiotem
niniejszej specyfikacji s :

kostka brukowa  prostok tna o wym..10 x 20 cm – gr.6 cm
mieszanka betonowa B- 10
obrze a betonowe 20x6 i 30x8 cm  szare
kraw niki betonowy drogowy 100x30x15 cm
piasek rednioziarnisty

    kruszywo amane frakcja od 0 do 63  mm

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i
jako ciowych materia ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich

ciwe sk adowanie i wbudowanie .
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który
nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót.
Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym
w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustale  w takich
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.
Do wykonania robót b cych przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej stosowa  nast puj cy, sprawny technicznie sprz t:

pi a do ci cia kostki
walec samojezdny wibracyjny
wibrator powierzchniowy

Do transportu materia ów i sprz tu budowlanego Wykonawca jest
zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych
towarów. rodki transportu winny by  zgodne z ustaleniami Specyfikacji
Technicznej .
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania
przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl dem formalnym jak i
rzeczowym.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania
przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl dem formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

3. WYMAGANIA  DOTYCZ CE  WYKONANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH
3.1 Zalecenia ogólne

Wykonawca powinien dokona  wizji lokalnej terenu budowy
3.2 Wymagania dotycz ce wykonania robót nawierzchniowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowi zuj cych PN i EN-PN i  postanowieniami Umowy.
Podsypki

1. Zag szczanie nale y wykona  jednocze nie z roz cielaniem materia u i zgodnie z
wymaganiami dla poszczególnych materia ów.

2. Zag szczanie materia ów sypkich nale y wykonywa  metodami umo liwiaj cymi
uzyskanie w ciwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polsk  Norm .

3. Powierzchnia ka dej warstwy materia u powinna by  po uko czeniu zag szczania i
bezpo rednio przed przykryciem dobrze zamkni ta, nie porusza  si  pod maszyn
ubijaj  i by  pozbawiona wypuk ci, lu nego materia u, wybojów, kolein i innych
uszkodze . Wszystkie lu ne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary
powinny zosta  ponownie zag szczone na ca ej grubo ci warstwy.

4. Na warstwy odcinaj ce lub ods czaj ce winien by  u yty piasek lub pospó ka.
5. Kruszywo winno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci tak, by po

zag szczeniu warstwa by a równa warstwie projektowanej. Wska nik zag szczenia
okre li  zgodnie z norm  BN-77/8931-12. Wilgotno  kruszywa winna by  równa
wilgotno ci optymalnej próby Proctora zgodnie z norm .

Nawierzchnia z kostki betonowej
1. Nale y zminimalizowa  zmienno  koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko

z jednego ród a dostaw, a podczas uk adania nale y bra  kostk  z minimum trzech
palet  i  uk ada  raczej  w  pionowych  kolumnach  ni  w  poziomych  warstwach  dla
zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

2. Wykonawca musi dostarczy  inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzyma ci, cieralno ci i mrozoodporno ci kostki przed uzyskaniem jego zgody
na u ycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiada  aprobat  techniczn
pozwalaj  na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

3. Kostka powinna posiada  cechy podane w poni szej tabeli:



Lp. Cechy Warto
1 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach MPa, co

Najmniej
a) rednia z sze ciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasi kliwo  wod  w PN-B- 06250, % nie wi cej
ni

5

3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach
zamra ania, wg
PN-B-06250
a) p kni cia próbki
b) strata masy, % nie wi cej ni
c) obni enie wytrzyma ci na ciskanie w
stosunku do
wytrzyma ci próbek nie zamra anych, %, nie
wi cej ni

brak
5
20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 ,
mm,
nie wi cej ni

4

4. Piasek do wype niania spoin mi dzy kostkami powinien by  czysty i drobny.
5. Po u eniu kostki betonowej nale y j  ubi  wibratorem p ytowym z
zabezpieczon  p yt  warstw  gumy lub plastyku. P yta wibratora musi by
zabezpieczona, by przy zag szczaniu nie uszkodzi  kostki.
6. Bezpo rednio po ubiciu nale y spoiny wype ni  drobnym suchym piaskiem za
pomoc  szczotek. Po kilku dniach uzupe ni  piasek w spoinach.

Kraw niki ;  obrze a  betonowe;

1. Prefabrykowane obrze a powinny by  wibrowane i prasowane hydraulicznie
zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Nale y je uk ada  na
podsypce piaskowej grubo ci 5cm.
2. Elementy obrze y nie powinny mie  odchylenia wi kszego ni  3 mm na 3 m od
poziomu linii..
3. Obrze a nale y uk ada  w odst pie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrze ach
wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  1:3.
4. wiat o obrze y (odleg  góry kraw nika od nawierzchni) – 5cm.
5. awa pod kraw nik z betonu B10  szeroko ci 40 cm ; kraw nik drogowy
uk adany na p ask

4. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT

4.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót



Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót, materia ów i urz dze .
Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci robót na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj ce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

4.2 Badania jako ci robót  w czasie budowy

Badania jako ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z wytycznymi
ciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materia ów i systemów technologicznych.

Kontroli jako ci podlega wykonanie:
a) korytowania
b) podsypki i jej zag szczenia
c) nawierzchni dróg
d) chodników  i parkingu
e) liniowo ci i prawid owo ci ustawienia obrze y i kraw ników

5. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowi zuj cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie ko cowej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Gotowo  do odbioru zg asza Wykonawca robót inwestorowi, przedk adaj c
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj  powykonawcz  robót.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z przedmiarem , ST i wymaganiami Inwestora,
je eli wszystkie badania kontrolne da y wyniki pozytywne.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacj  odniesienia jest:
 1. SIWZ
 2. dokumentacja budowlana uproszczona / przedmiary robót
 3. normy
 4. aprobaty techniczne
 5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania  robót

Normy
 1. PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 2. PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe
 3. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu



 4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie sk adu
ziarnowego

 5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kszta tu ziaren
 6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasi kliwo ci
 7. PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie

mrozoodporno ci
 8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie cieralno ci
 9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek
 10. PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych –piasek
 11. PN-87/S-02201  Nawierzchnie drogowe-Podzia , nazwy, okre lenia
 12. PN-S-02205       Roboty ziemne –Terminologia, wymagania i badania

 14. BN-68/8931-04  Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
 15. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a
 16
 . PN-B-32250 – Materia y budowlane woda do betonu i zapraw
 18. Aprobata techniczna na kostk  betonow


