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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i od bioru robót. 
 Obiekt – symbol PKOB –  1 12  127 1274                                                                                                                                                           

(budynki niemieszkalne – pozostałe budynki niemiesz kalne ) 
 Roboty budowlane w budynku wielofunkcyjnym  

 kategoria wg. CVP   45211350-7 
 
 

 B.11. 00.00    NAWIERZCHNIE  Z KOSTKI BRUKOWEJ 
                                     Kategoria robót  45223210-1 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania, oraz odbioru robót nawierzchniowych 
występujących przy wykonaniu opaski odbojowej z kostki brukowej 
wokół remontowanego budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Rymanlowie. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu  opaski odbojowej wokół budynku ZGK w Rymanowie 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, oraz określeniami podanymi w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  
„Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

1.6.  Dokumentacja   robót  

Dokumentację robót   przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej 
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stanowią: 

� projekt budowlany i wykonawczy opracowany zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z 
późniejszymi zmianami), 

� aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 
2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

� specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. 
(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

� dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   
MGPiB  z  15.12.1994   r. w sprawie dziennika budowy oraz 
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

� protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót 
zanikających,  z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych, 

 

�������� MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST   B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.  
 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub 
w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie  jest posiadanie aprobaty technicznej w zakresie :  
 
a) wyglądu zewnętrznego :  
 
• struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i 

ubytków,  
• powierzchnia górna kostek powinna być szorstka i równa a krawędzie 

kostek równe i proste,  
• wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm ,  
 
b) kształtu, wymiarów i koloru :  
 
• tolerancje wymiarowe wynoszą :  
 
- na długości ± 3 mm,  
- na szerokości ± 3 mm,  
- na grubości ± 5 mm,  
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c) cech fizykochemicznych :   

 
• wytrzymałość na ściskanie ( średnia z 6-ciu kostek ) po 28 dniach ≥ 60 

Mpa. Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie 
powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w ocenie statystycznej z co 
najmniej 10 kostek).  

• nasiąkliwość wg PN-88/B-06250 - max. 5%,  
• odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania wg PN-88/B-

06250 :  
• pęknięcia próbki – brak,  
• strata masy - max. 5%,  
• obniŜenie wytrzymałości na ściskanie - max. 20%,  
• ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm..  
 
Kształt i kolor kostki Wykonawca, przed złoŜeniem zamówienia, 
powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych  
 
2.2.1. Cement  
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez 
dodatków, klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o 
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701.  
 
2.2.2. Kruszywo  
NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-
B-06712.  
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
mieszanki betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu.  
 
2.2.3. Woda  
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych 
kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250.  
 
2.2.4. Dodatki  
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci 
plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.  
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, 
mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i 
działanie soli.  
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. 
Powinny to być barwniki nieorganiczne.  
 
2.3   Materiały na podsypk ę i do zapraw 
Podbudowę stanowi kruszywo łamane jednofrakcyjne 
Cement do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.  
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Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a 
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-
32250  
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 3.  

Niezbędny sprzęt do wykonania robót  

- niwelator, 
- taczki, 
- ubijak do zagęszczania podłoŜa, 
- młotki ciesielskie i gwoździe, 

Układanie kostki brukowej betonowej będzie wykonane ręcznie przy 
uŜyciu narzędzi brukarskich.  
Zagęszczenie naleŜy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. 
Wibrator powinien być zaopatrzony w gumową podkładkę w celu 
zapobieŜenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania.  
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 4.  
 
Kruszywa, cement, polbruk moŜna przewozić samochodami 
skrzyniowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport materiałów moŜe odbywać się dowolnymi środkami 
transportu. PrzewoŜona kostka powinna być w czasie transportu 
chroniona przed uszkodzeniami przez właściwe ułoŜenie (na płask) i 
zabezpieczona przed moŜliwością przesuwania się.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe powinny 
spełniać wymagania podane w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5.9.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST B-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 5.  
 
5.1. Podło Ŝe  
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane 
zgodnie z wymogami określonymi w  projekcie 
  
5.2. Podbudowa  
Podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej naleŜy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
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5.3. Wykonanie obramowania  
Obramowania nawierzchni z kostki brukowej betonowej naleŜy wykonać 
zgodnie z dokumentacją Projektową.  
 
5.4. Podsypka  
Zastosowanie podsypki i jej grubość powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. Podsypkę naleŜy rozkładać równomiernie. 
Grubość podsypki piaskowo-cementowej 3 cm . Piasek, woda i cement 
powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu 2.3. niniejszej ST. 
Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
Podsypka piaskowo-cementowa powinna mieć stosunek po 
wymieszaniu 1:4.  
 
5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betono wej  
Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej układa się na podsypce 
piaskowej lub piaskowo-cementowej, ręcznie, w taki sposób aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy 
układać 1 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 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 kostek brukowych betonowych nie 
wolno uŜywać walca.  
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST B-00.00.00 
"Wymagania ogólne"   
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy 
producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2. 
niniejszej SST. NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca 
powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się aby do badań wytrzymałości na ściskanie 

pobierać 2 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 200 m2 

powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni).  
 
6.2. Badania w czasie robót  
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6.2.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy  
Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich 
zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi SST.  
 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.  
 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST. 
 
− pomierzenie szerokości spoin,  
 
− sprawdzenie prawidłowości wibrowania,  
 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
 
− sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
 
6.3.1. Nierówności podłuŜne  
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.  
 
6.3.2. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%.  
 
6.3.3. Niweleta nawierzchni  
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.  
 
6.3.4. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 0,5 cm. 
 
6.3.5. Grubość podsypki  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 0,5 cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 7.  
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7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki 
betonowej zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
 
− przygotowanie podłoŜa,  
− wykonanie podsypki pod kostkę betonową  
Zasady ich odbioru są określone w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wykonanej z kostki brukowej  
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− przygotowanie podłoŜa,  
− dostarczenie materiałów,  
− wykonanie podsypki,  
− ułoŜenie i ubicie kostki,  
− wypełnienie spoin,  
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na 
tarczy Boehmego  

PN-B-06250  Beton zwykły  
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
BN-80/6775-
03/04  

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych – Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1989 r. 
Nowy Poradnik majstra budowlanego – Arkady  2004 r 
       
      Opracowanie 
      mgr inŜ. Ewa Mizgalska 


