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454-7   NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI – DOJAZDY I DOJ ŚCIA  
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem dojazdów, wejść i dojść związanych ze zmianą 
sposobu uŜytkowania budynku połoŜonego w Węglińcu przy ul. Wolności 1 na działce nr 68 na pomieszczenia 
Centrum Kultury w Węglińcu. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych. 

 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie 
budowy obiektów sportowych 

  45212221-1 Roboty budowlane w zakresie 
budowy boisk sportowych 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1.  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem: 
-drogi dojazdowej, 
-chodników, 
-podjazdu, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
2.Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
-kostka brukowa grub. 8 cm  
-podsypka piaskowo-cementowa i Ŝwirowa wg PN-B-06712: 1986 
-krawęŜniki betonowe 8x30x100 cm zwykłe i na ławie z oporem, 
-podkład betonowy z betonu B15, B25 – ST Konstrukcje betonowe monolityczne 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Woda 
Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania podbudowy moŜe być studzienna lub z wodociągu, 
bez specjalnych wymagań. 
 
2.4. Warstwa odsączająca 
Materiały uŜyte do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące wymagania: 
wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika filtracji „k” powinna być większa od 8m/dobę, 
zagęszczalność – uŜyte materiały powinny mieć wskaźnik róŜnoziarnostości U > 5 , 
szczelność, określoną zaleŜnością: D15/d85 < 5 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej  
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoŜa 
wskaźnik piaskowy WP > 35, 
laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycania wodą Wnoś. > 15 %. 
Do wykonania warstwy odsączającej naleŜy zastosować mieszankę kruszyw: piasek zgodny z PN-B 
11113:1996:2, Ŝwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: II. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
według PN-88/B-04481 metodą I lub II. Dopuszczalna tolerancja wilgotności: - 20 % + 10 % 
wartości wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia, a 
mianowicie: 
wskaźnik zagęszczenia Is > 0,97 dla chodników, 
wskaźnik zagęszczenia Is > 1,00 dla KR1, 
wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i więcej z obciąŜenia płytą VSS, ∅ 30 cm, 
stosunek modułów E2/E1 = Io < 2,2. 
 
2.5. Nawierzchnia z kostki  
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych 
kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 
 
2.6. Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu zgodna z rysunkami, w zaleŜności od rodzaju nawierzchni. 
Stosunek cementu do pisku powinien wynosić 1:4. 
Podsypka powinna być zagęszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy współczynniku wodno-
cementowym 0,25-0,35. 
Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa. 
Cement uŜyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 25 i 
odpowiadać PN-88/B-3000. 
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiadać PN-86/B-
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06712. 
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna być odmiany „1” i odpowiadać 
wymaganiom PN-88/B-32250. 
 
2.9. KrawęŜniki uliczne i obrzeŜa betonowe 
Przy wykonywaniu prac drogowych zastosowanie znajdą następujące elementy betonowe: 
KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe 8*30*100cm B25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość elementów krawędziowych. Wszystkie materiały z 
wadami i uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi podczas załadunku, rozładunku lub podczas 
układania będą odrzucone. 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać 
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-równiarek lub układarek do rozkładania kruszywa, 
-walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
-walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem, 
-szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru kruszywa, 
-walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
-przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Odwodnienie. 
Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg i parkingów przewidziano do     projektowanych 
wpustów drogowych, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód 
opadowych z terenu chodników niezaleŜnych zaprojektowano na przyległe tereny zielone. Przy 
wjeździe do garaŜu podziemnego przewidziano odwodnienie liniowe. 
 
5.3. Roboty ziemne. 
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Zagęszczenie gruntu w nasypach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is: 
-górna warstwa o grubości 20 cm  -  Is = 1,00 dla dróg 
-na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 1,00 dla dróg 
-na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 0,97 dla chodników. 
Moduł odkształcenia po wykonaniu korony robót ziemnych powinien posiadać następującą 
charakterystykę na powierzchni korony robót ziemnych: 
-wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa dla KR2 z obciąŜenia płytą VSS, ∅ 30 cm, 
JeŜeli grunty rodzime nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułoŜeniem warstwy 
konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wymaganej wartości Is. JeŜeli wartości wskaźnika 
zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 
naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Jedną z metod moŜe być stabilizacja cementem zgodnie z PN-S-
96012. 
NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-B-
19701. W przypadkach koniecznych naleŜy stosować następujące dodatki: chlorek wapniowy PN-
C-84127, wapno PN-B-30020, popioły lotne PN-S-96035. Maksymalna zawartość cementu, % w 
stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa nie moŜe przekraczać 8%. 
Uzyskanie normowych parametrów nośności na koronie robót ziemnych warunkuje podjęcie 
dalszych robót nawierzchniowych. Jakość wykonawstwa robót ziemnych musi w pełni odpowiadać 
wymogom normowym: PN-S-02205. 
 
5.4. Roboty nawierzchniowe. 
Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r. Przy projektowaniu konstrukcji 
nawierzchni przyjęto załoŜenie Ŝe teren zniwelowany w kaŜdym punkcie koryta drogowego po 
wykonaniu korony robót ziemnych powinien posiadać następującą charakterystykę na powierzchni 
korony robót ziemnych: 
-wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i KR2 z obciąŜenia płytą VSS, ∅ 30 cm, 
-stosunek modułów E2/E1 – Io < 2,2. 
 
5.5. Sposób zabudowania krawęŜników ulicznych 
1. Wysokość krawęŜnika od strony jezdni powinna wynosić 10-12cm. Na styku nawierzchni z 
kostki betonowej i betonu asfaltowego naleŜy stosować krawęŜnik obniŜony do 5 cm. 
2. Niweleta podłuŜna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni ulicy. 
3. Tylna ściana krawęŜnika od strony chodnika po ustawieniu powinna być obsypana piaskiem, 
Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.  
4. KrawęŜniki naleŜy zabudować na ławach z betonu B-10. 
W razie potrzeby elementy będą przycinane przecinarką tarczową. Kąty wypukłe i wklęsłe złączy 
zostaną ukształtowane ścinarką tarczową. Wyrównywanie za pomocą zaprawy jest zabronione. 
 
5.7. Układanie kostek 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej 
niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
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ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz 
oddany do uŜytkowania.  
 
6.Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji.  
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 
Lp
. 

Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbudowy na 
jedno badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 
Zawartość ziaren nieforemnych w 
kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy kaŜdej zmianie źródła pobierania 
materiałów 

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości 
robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie InŜyniera. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności 
InŜyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 
cm. 
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Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.2. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 
6.4.3. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm. 
6.4.4. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M II
E  do pierwotnego modułu odkształcenia M I

E  jest nie większy od 2,2. 

  I
E

II
E

M

M
     2,2   

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 wykonanej podbudowy z nawierzchnią, mb wbudowanego obrzeŜa i 
krawęŜnika 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST   „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjną, 
-oznakowanie robót, wykonanie i utrzymanie dróg objazdowych, 
-przygotowanie podłoŜa, 
-zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 



Przebudowa budynku mieszkalno biurowego                                                                                  ST 454-7   

 15
4 

-rozłoŜenie kruszywa, 
-zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
-utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
-ułoŜenie nawierzchni kostki, 
 
10. Przepisy związane 

 
 
 
 
 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 


