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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST- 02 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i odbioru robót budowlanych obejmujących wymianę chodników i wykonania opaski z kostki betonowej. 
Zadanie: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO PGK „SANIKO” 
Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku 

1.2 Zakres stosowania SST-02 
Niniejsza SST  jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość obiektu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 02 
Niniejsza SST 02 obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania części zadania 
inwestycyjnego wymienionego w pkt.1.1. obejmującego roboty towarzyszące dociepleniu budynku 
i stropodachu  w budynku socjalno-biurowym PGK „Saniko” we Włocławku. 
 wykonanie opaski wokół budynku 
 wymiana chodników w ciągach pieszych 

1.4 Podstawowe pojęcia 
Wszystkie pojęcia użyte w SST 02 są zgodne z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z 
późniejszymi zmianami i są wyszczególnione w SST-01. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej,  przepisami 
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, 
zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
-dostarczoną przez Zamawiającego, 
-sporządzoną przez Wykonawcę 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wymagania w zakresie właściwości materiałów . 
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W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych. 
2. Deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów promieniotwórczych o natężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
wyroby, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia ich najnowszego wydania. 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości, i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2.Materiały 
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 
Opaskę i chodniki wykonać z kostki  bez fazy. 
Długość 20 cm    
Szerokość 10 cm    
Grubość 6 cm    
Powierzchnia 1 
warstwy 1,08 m2    

Powierzchnia na 1 
palecie 12,96 m2    

Masa ok. 140 kg/m2    
Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, co najmniej: 
a) średnia z sześciu kostek 60 MPa, 
b) najmniejsza pojedynczej kostki, 50 MPa, 
2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], nie więcej niż 5% 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki - brak 
b) strata masy, nie więcej niż 5% 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, nie 
więcej niż 20% 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], nie więcej niż 4mm 
Chodniki 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot oraz za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
WYKONANIE ROBÓT 
Podłoże i koryto. Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane ze spadkami od budynku 
w kierunku drogi zgodnie z projektem technicznym. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 
Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Grubość kostki 8 cm. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
-podsypce cementowo-piaskowej  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą piaskową, obejmują: 
-wykonanie podbudowy, 
-wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
-przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
-ułożenie kostek z ubiciem, 
-przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
-wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
-pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu R1 – grubość warstwy w [cm] 
-warstwa ścieralna 8 cm 
-podsypka 3 cm 
-podbudowa cementowo piaskowa12cm 
Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 3¸5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. Podsypkę cementowo-
piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 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, 
-wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
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 wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
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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 i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 
w podsypce. 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, ustalenie kształtu, wymiaru i koloru 
kostek oraz desenia ich układania: 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. 
-Warunki atmosferyczne: 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. -Ułożenie nawierzchni z kostek: 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robot zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są rożne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz rożnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez  ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne: 
Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
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Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z 
piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie 
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania 
kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny 
i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z rożnymi deseniami układania.  
Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych 
z dokumentacją projektową, względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami 
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być 
wypełnione trwale zalewami i masami. Do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy 
stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, 
Do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8 lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Dylatacyjne poprzeczne 
należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad 
przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca 
się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo- 
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm 
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w pkt.1.5.Wymagania ogólne. 
Badania przed przystąpieniem do robot 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien: 
-uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 
-sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania w czasie robot 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robot 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji)-bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej. Sprawdzenie: grubości, spadków i cech konstrukcyjnych w porównaniu 
z dokumentacją projektową i specyfikacją. Odchyłki od projektowanej grubości  ±1,0 cm 
Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
Zgodność z dokumentacją projektową sukcesywnie na każdej działce roboczej: 
-położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 
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-przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm 
-rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawędziach oraz 
we wszystkich punktach charakterystycznych -odchylenia: +1 cm; -2 cm 
-równość profilu podłużnego łatą czterometrową) Jw. nierówności do 8 mm 
-równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwelacji): 
prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm 
-spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji). Odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,3% 
-szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym). Odchyłki od szerokości projektowanej do 
0,5 cm 
-szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym 
po wykruszeniu dług. 10 cm) w 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej 
-sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia, kontrola bieżąca wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inspektora nadzoru. 
Badania wykonanych robot 
Wyszczególnienie badań i pomiarów  
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 
2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m 
i w punktach charakterystycznych. 
3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość co 25m i we 
wszystkich punktach charakterystycznych.  
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

3. Obmiar robót 

3.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
Jednostki obmiarowe robot towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST. 
Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,że 
warunki umowy stanowią inaczej. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar  gotowych robót 
będzie prowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie 
określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
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4. Odbiór robót 

4.1. Ogólne zasady odbioru robot 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem wymagań 
prawa budowlanego. 

4.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
-ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
-wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
-ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robot powinien być zgodny z wymaganiami SST. 

5. Postawa płatności 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 

5.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

5.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-oznakowanie robot, 
-przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-wykonanie podsypki, 
-ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
-ułożenie i ubicie kostek, 
-wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
-pielęgnację nawierzchni, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
-odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszących 
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a 
których zakres jest określony przez odpowiednie ST. 

5.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą ST obejmuje: 
-roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
-prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 

6. Przepisy związane 
1. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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5. , PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek) 

6. 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 

7. DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie]   
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