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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych w związku z rozbudową hali sportowej Szkoły Policji o
pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportów walk
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

45100000-8

Opis
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45212221-1

Roboty budowlane związane z obiektami na terenach
sportowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do których wykonania zostały
użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich
zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
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2. MATERIAŁY
Betonowa kostka
Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
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 - Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
Wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek
brukowych nie mniejsza niż 50MPa.
Nasiąkliwość - Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B06250 i wynosić nie więcej niż 5%.
Odporność na działanie mrozu - powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca,
jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie
jest większe niż 20%.
Ścieralność - określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4
mm.
Kruszywo na podbudowę
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania
niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi na
wykresie.

Sito kwadratowe, mm

Przechodzi przez sito, %

31.5

100
3
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16
8
4
2
0.5
0.075

68 ÷ 90
50 ÷ 74
37 ÷ 58
25 ÷ 42
13 ÷ 23
3 ÷ 10

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1.
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie
mniej niż 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną
powierzchnię
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]
Kruszywa
L.P
Wyszczególnienie
Badania
łamane
.
Warstwa
właściwości
wg
dynamiczna
1

2

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej niż
2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż
3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą I lub II
wg PN-B-04481:1988
(PN-88/B-04481)
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie
więcej niż
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż
8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach zamrażania,
nie więcej niż
9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż

3

4

od 2
do 10

PN-EN 933-1:2000

5

PN-EN 933-1:2000

35

PN-EN 933-4:2001

1

PN-EN 1744-1:2000

od 30
do 70

PN-EN 933-8:2001

35
30

3
5
-

PN-B-06714-42:1979
(PN-79/B-06714/42)

PN-B-06714-18:1977
(PN-77/B-06714/18)
PN-B-06714-19:1978
(PN-78/B-06714/19)
PN-EN 1744-1:2000
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10 Zawartość związków
siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż
11 Wskaźnik nośności
wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy
zagęszczeniu Is ≥ 1,03

PN-B-06714-28:1978
(PN-78/B-06714/28)

1

120

załącznik A

Woda
Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą.
Żwir i mieszanki
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki.
Wymagania dla żwirów i mieszanek podano w Tablicy 2.

Lp.

Cecha

l

2

Nie więcej niż, % (m/m)

klasa II
l

2
3
4
5
6
7
8

Ścieralność w bębnie Los Angeles
- całkowita
- wskaźnik jednorodności ścierania
Nasiąkliwość
Mrozoodporność
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03 1)
Zawartość ziarn nieforemnych
Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych
Zawartość zanieczyszczeń obcych
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

9 Wskaźnik piaskowy 2)

3

35
30
2,5
5
1,0
25
10
0,2
barwa nie ciemniejsza niż
wzorcowa
65

1)
Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 2) Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w porozumieniu z odbiorcą produkcję mieszanek o innym
wskaźniku piaskowym niż podany w tablicy 2.

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:
a)
na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 ,cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PNEN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b)
do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi
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Oporniki
Wymagania cech fizykomechanicznych zgodnie z Dokumentacją
Dopuszczalne odchyłki wymiarów.
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna
wielkość wad i
uszkodzeń
Gatunek 1

1

2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, krawężników w mm

Elementy
betonowe

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne) mm.
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba max
długość, mm, max
głębokość, mm, max

3

2
niedopuszczalne

2
20
6

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla pozostałych.
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej
Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
3. SPRZĘT
Sprzęt potrzebny do wykonania robót:
− Piła do cięcia płytek,
− Ubijak spalinowy.
4. TRANSPORT
Transport mieszanki bitumicznej.
Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:
– do transportu mieszanek można używać wyłącznie samochodów – wywrotek, lub pojemniki
izolowane cieplnie (termosy)
– samochody powinny mieć ładowność 5 t min.
– czas transportu gotowej mieszanki od chwili załadunku do rozładunku nie może przekroczyć 2
godzin, z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury
– powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu wywrotki przed załadunkiem należy spryskać
niezbędną ilością środka zapobiegającego przyklejaniu się mieszanki,

6

Hala sportowa Szkoły Policji - Rozbudowa obiektu o pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportów walk
454-10
–

samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie
transportu,
Transport płyt
Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.
Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów za pomocą samochodu samowyładowczego
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wyrównać warstwy
konstrukcyjne podłoża.
5.1. Podsypka piaskowa
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na
podsypkę powinny być zgodne z 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,
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 wstępnie
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie
podsypki wykonać łatą ciągnięta po prowadnicach, lub krawężniku i obrzeżach (dot. chodnika).
Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od projektowanej.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około
20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania
cementu w podsypce.
5.2. Koryta pod nawierzchnie
Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inżyniera/Inspektora nawierzchnia będzie
wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia
powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inżyniera/Inspektora. Paliki lub szpilki do
kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie
palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi ciągu trasy, powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10
7
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metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych
należy stosować cięższe typy równiarek oraz spycharki uniwersalne. Jeżeli dokładność
mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie.
Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku, gdy jego szerokość nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach, albo za zgodą Inżyniera/Inspektora, w
przypadku robót o małym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w
podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w
tablicy 1. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego
powierzchnię należy dogęścić 3 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Do profilowania podłoża należy stosować
równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora.
5.3. Podbudowa
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejące. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad
zaakceptowanych przez Inżyniera/Inspektora. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób
umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ukształtowanie podbudowy
powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i
wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności
materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
Rozkładanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy rozkładać jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu wynosiła 5 cm. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej
warstwy nawierzchni może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera/Inspektora poprzedniej.
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Zagęszczenie
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia
przez wałowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie
zagęszczenia powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. Wałowanie powinno postępować
stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. Kontrolę zagęszczenia ułożonej warstwy
należy przeprowadzić metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).
5.4. Opornik
Ustawienie
Oporniki ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu.
Wysokość po ustawieniu powinna być poniżej nawierzchni ciągu komunikacyjnego 1 cm.
Niweleta powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana
opornika powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny
nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione piaskiem. Spoiny przed
wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
Po wykonaniu nawierzchni obrzeża nie pokrywać warstwą trawnika.
5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 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 nawierzchni, 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.
Do ubijania ułożonej 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 piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Sprawdzenie podłoża - Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
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- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: 2 cm,
- szerokości koryta: 5 cm.
Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową Dopuszczalne odchylenia w grubości
podsypki nie mogą przekraczać 1 cm.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący
sposób: na każde 200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i
zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika
Sprawdzenie równości - przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego - przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ? 0,3%.
Sprawdzenie równoległości spoin - należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych
wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ? 1 cm.
Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin - należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na
długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich
szerokości oraz wypełnienia.
7. OBMIAR ROBOT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są:
− [m2] wykonania nawierzchni.
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są:
− [m2] wykonania podbudowy,
− [m3] wykonania podbudowy,
− [m2] wykonania dróg i dojazdów,
− [m2] wykonania chodników,
− [m] wykonania krawężników i obrzeży,
8. ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:
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− sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją,
− sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin,
− zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów,
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni obejmuje:
− przygotowanie stanowiska roboczego,
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
− wykonanie podbudowy,
− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
− likwidacje stanowiska roboczego,
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawężników i obrzeży:
− przygotowanie stanowiska roboczego,
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
− wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża,
− ułożenie krawężników betonowych,
− ułożenie obrzeży betonowych,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
− likwidacje stanowiska roboczego,
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1340:2004
PN-EN 197-1:2000

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-80/B-10021
BN-64/8845-02
PN-B-11111
PN-B-11112

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
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