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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
z kostki betonowej w ramach  projektu Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej.  
Betonowa kostka stosowana jest do układania nawierzchni zatok i chodników. 
Nawierzchnia miejsc postojowych dla niepełnosprawnych o powierzchni 51,6 m2  z kostki betonowej typu cegiełka koloru szarego – grubości 8cm 
i chodniki  o powierzchni 101,5 m2  z kostki betonowej typu cegiełka koloru szarego – grubości 8cm układana będzie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 4cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Kostka betonowa 

2.2.1. Klasyfikacja kostki betonowej 

Betonowa kostka powinna być jednowarstwowa, czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy „50” o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 
50Mpa. Kostka grubości 8cm powinna mieć kształt oraz szerokość i długość dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz szerokości jezdni 
bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowania w nawierzchnię. 
2.2.2.Betonowa kostka - wymagania techniczne 

Wymagania stawiane betonowym kostkom stosowanym do nawierzchni określa PN-EN 1338:2005.  
Kształt i wymiar elementów brukowych powinien być zgodna z Dokumentacją projektową. Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami 
odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła i silnych alkaliów. 
Dopuszcza się do wykorzystania wyłącznie kostkę betonową, na którą została wydana przez producenta deklaracja zgodności i oznaczona przez 
producenta znakiem CE. 
Dopuszczalne odchyłki wynoszą: 
-dla długości i szerokości: ± 2 mm, 
-grubość: ± 3 mm, 
-maksymalna wypukłość: 1,5 mm (dla długości pomiarowej 300 mm) i 2,0 mm (dla długości pomiarowej 400 mm), 
-maksymalna wklęsłość: 1,0 mm (dla długości pomiarowej 300 mm) i 1,5 mm (dla długości pomiarowej 400 mm). 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być < 2 mm.  
 Odporność na warunki atmosferyczne:  
Nasiąkliwość - wartość średnia ≤5% masy. 
Odporność na zamrażanie/odmrażanie - klasa 3, wartość średnia <1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5. 
Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek w wodzie 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 większa niż 20% 
Inne wymagania 
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. 
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania. Wymaganie odporności na ścieranie - klasa 4: < 20 mm na szerokiej tarczy ściernej lub < 18 000 mm3/5 000 mm2 na tarczy 
Boehmego. 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych 
kostek brukowych nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia między warstwami. Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o 
specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana przez producenta. Barwiona powinna być cała kostka betonowa. Jeżeli nie ma 
znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 
zatwierdzonymi przez Inżyniera. 
Różnice w jednolitości tekstur i zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
przez zmianę warunków twardnienia nie są uważane za istotne. 
Zastosowane kostki mają posiadać aktualną deklarację właściwości użytkowych. 
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2.2.3.Składowanie kostek 

Kostkę betonową należy pakować na paletach i składować na otwartej przestrzeni oraz wyrównanym i odwodnionym podłożu. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin w nawierzchni 

2.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa 

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy zastosować mieszankę z cementu i piasku w stosunku wagowym 1:4 z piasku naturalnego o 
uziarnieniu 0/8mm odpowiadającego wymaganiom PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012 
oraz wody zgodnej z PN-EN 1008:2004. 

 
2.3.2. Spoiny w nawierzchni 

Do wypełnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej należy użyć piasku odpowiadającego PN-EN 13043:2004. 
 Kruszywa nie wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę należy składować na podłożu równym, utwardzonym i odwodnionym. Kruszywo 
winno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i zmieszaniem się z innymi materiałami. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej 

 
Układanie kostki wibroprasowanej będzie wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich lub mechanicznie z zastosowaniem urządzeń 
układających. Do zagęszczenia nawierzchni zastosować należy wibratory płytowe z wykładziną elastomerowa zabezpieczającą przed ścieraniem i 
wykruszeniem naroży. Do przycinania kostki można zastosować narzędzia tnące typu przecinarka, szlifierka z tarczą. Do wykonania podsypki 
cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie ( max.10 warstw). Po uzyskaniu wytrzymałości betonu na 
ściskanie co najmniej 15MPa, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. Zaleca się aby samochody wyposażone były w 
dźwig do załadunku i rozładunku. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
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Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej SST D.04.04.02 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Podłoże i koryto 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek winno być nie wysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenie 
podłoża” oraz ST D-04.04.02. „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacja projektową i obejmuje ona ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej oraz podbudowie z tłucznia. 
Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, obejmuje: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni z krawężników, 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie piasku i wypełnienie nim szczelin, 
6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki betonowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek należy zastosować krawężniki betonowe 15x22cm i 12x25cm wg PN-EN 1340:2004. 
Ustawienie obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.03.01. 
 
5.6. Podsypka 

Należy zastosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku wagowym 1:4. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm.  

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm. Dowiezioną z wytwórni lub przygotowaną 
w betoniarce podsypkę cementowo-piaskową rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10MPa, R28 = 14MPa. 
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 4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 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 20m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 
podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek  

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kolor kostki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, natomiast kształt, wymiary i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz 
deseń ich układania powinny być przez Wykonawcę zaproponowane i przedłożone do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
5.7.2. 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.). 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek betonowych 

Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubości i z tej samej partii materiału winna być wykonana ręcznie przez brukarzy lub mechanicznie z 
zastosowaniem urządzeń układających. Kostkę układa się około 1,5cm 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 
3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych. 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 dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.4. 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 
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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. 
5.7.5. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3.2. Spoiny można wypełnić przez rozsypanie piasku na nawierzchnię i nagarnianie go w szczeliny 
szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zasypywania kostka powinna być oczyszczona.  
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku 
o grubości od 3,0 do 4,0cm 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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek betonowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań charakterystycznych kostek. Poza tym, 
przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.27. i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. W zakresie innych materiałów jak krawężniki wykonawca sprawdza cechy zewnętrzne. Jeżeli Inżynier ma wątpliwości co do kruszyw, 
piasku, cementu i wody, Wykonawca dokonuje badań tych materiałów i przedstawia wyniki Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót układania nawierzchni z kostki betonowej należy dokonywać badań i pomiarów według poniższej tabelki: 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta wg  SST D-04.01.01  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg SST, norm, wytycznych, 
wymienionych w pkt.5.4 

 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01;         
D-08.03.01. 

 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 
działki roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 

projektowanej grubości ±1cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki   

 a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

 b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 25m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2cm 

 c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia: +1cm; -2cm 

 d) równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [9] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 6mm 

 e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą 
i pomiarze prześwitu klinem cechowanym 
oraz przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a po-     
wierzchnią do 6mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projekto-

wanej do ±5cm 

 h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin 
i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 
lub decyzji Inżyniera 

 
 
6.4. Badania wykonanych robót 

Po wykonaniu robót należy dokonać ponownych badań i pomiarów zgodnych z tabelką: 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników,  

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń , spoin  

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin w 
nawierzchni, oraz wypełnienie spoin 

Wg punktu 5.5 i 5.7.5 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta 

− wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię 
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta 

− dostarczenie materiałów i sprzętu 

− wykonanie podsypki, 

− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek 

− ułożenie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 

− pielęgnacja nawierzchni 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

− Odwiezienie sprzętu 
 
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki betonowej nie obejmuje robót towarzyszących jak podbudowa, obrzeża, które ujęte są w innych pozycjach 
kosztorysowych, a zakres jest określony w niniejszej specyfikacji w punktach 5.4 i 5.5 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1:2002  Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek cementu 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-24005:1997  Asfaltowa masa zalewowa 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-8:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-6:2002  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw. 
PN-EN 17441:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna  
PN-EN 10973:2000  Badania Mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia gęstości nasypowej i jamistości 
PN-78/B-06714/46.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 

Szczegółowe specyfikacje techniczne 

 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D-08.03.01-02. Krawężniki/Obrzeża 

 


