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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOT. WYKONANIA PROJEKTU 

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO ( BRANŻA DROGOWA). 

„BUDOWA 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH WRAZ Z PODJAZDEM DO BUDYNKU G – 39 

(LABORATORIUM WYSOKICH CIŚNIEŃ) NA DZIAŁCE NR 306”. 

 

1. Ogólna charakterystyka obiektu. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są założenia i wytyczne inwestora dla projektanta 

opracowującego projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej dla zadania „ Budowa 10 

miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, wraz z podjazdem do budynku oraz 

przyległymi do parkingu chodnikami przy obiekcie LWC G-39”.  

 

2. Szczegółowy zakres dokumentacji. 
 opracowanie map do celów projektowych. 

  inwentaryzacja stanu istniejącego 

 projekt budowlano – wykonawczy miejsc parkingowych wraz z branżami z nim 

związanymi 

 przedmiar robót 

 kosztorys inwestorski 

 niezbędne uzgodnienia BHP, P. Poż. 

 uzgodnienie projektu przez Głównego Projektanta Planu Generalnego Zakładów 

Azotowych Puławy, prowadzonym przez PROZAP Sp. z o.o. 

 

3. Ogólna charakterystyka zamierzenia. 
Parking - wysokościowo dowiązać do istniejącej ulicy oraz istniejącego budynku. 

Zaprojektować spadki podłużne, spadki poprzeczne, w miejscach założenia niwelety 

zaprojektować łuki poziome, spadki dostosować do spadku istniejącej ulicy. Odwodnienie 

powierzchniowe do istniejącej ulicy wyposażonej w kanalizację burzową. Projekt powinien 

uwzględniać poniższą specyfikę planowanych prac budowlanych: 

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty ziemne 

 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 

 Krawężniki betonowe na ławie betonowej 

 Wykonanie utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na powierzchni 

miejsc postojowych oraz gr. 6 cm na powierzchni chodników i opaski wzdłuż miejsc 

parkingowych na gotowej podbudowie oraz warstwie wyrównawczej cementowo - 

piaskowej.  
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4. Roboty rozbiórkowe. 
 rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych o pow. 50,00m

2
  

 rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych typu „Trylinka” o pow. 130,00m
2
 

 rozbiórka istniejących krawężników betonowych o dł. 40,00mb 

 karczowanie pni po wyciętym drzewie 

 rozebranie krawężników betonowych 

 rozebranie nawierzchni chodników z betonowych płytek chodnikowych 

 rozbiórka nawierzchni asfaltowej 

 

5. Roboty ziemne. 
 wykonanie koryta dla podbudowy pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej 

 wykonanie rowków pod krawężniki 

 roboty ziemne wykonywane spycharkami  

 roboty ziemne wykonywane koparkami  

 wykopy wykonywane ręcznie; 

 

6. Podbudowa – grunt stabilizowany cementem.  
 podbudowa parkingu z gruntu stabilizowanego cementem 5Mpa, gr. 30 cm 

 podbudowa chodników z gruntu stabilizowanego cementem 2,5Mpa, gr.15 cm 

 

7. Krawężniki betonowe na ławie betonowej. 
 ułożenie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30 cm na ławie betonowej w 

kolorze szarym z jednostronnym ścięciem, układany w wersji na płask i w wersji z 

oporem. 

 

8. Obrzeża betonowe na ławie betonowej. 
 ułożenie obrzeża betonowego wibroprasowanego 20x6 cm na ławie betonowej w kolorze 

do uzgodnienia z Inwestorem, układany w wersji z oporem. 

 

9. Wykonanie utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 

8 i 6 cm na gotowej podbudowie 
 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze do uzgodnienia z 

Inwestorem gr. 8 cm i 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej gr. 3 cm z 

ograniczeniem placu krawężnikiem i obrzeżem betonowym. 

 

 10. Dane powierzchniowe i ilościowe. 
 pow. parkingu – 175 m

2
 ( dł. 25,0m x szer. 6,0m ) - kostka gr. 8,00 cm 

 pow. chodników – 85 m
2 
( dł. 70,0 m x szer. 1,20 m ) - kostka gr. 6,00 cm 
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 pow. opaski – 11 m
2
 ( dł. 25,0 m x szer. 0,45 m ) -

 
kostka gr. 6,00 cm 

 krawężnik 15x30 cm (dł. 25 mb w poz. leżącej, dł. 65 mb w poz. z oporem 

 obrzeże 20 x 6 cm (dł. 55,0 mb w poz. z oporem ) 

 powierzchnia podjazdu do obiektu 180 m
2
 – kostka gr. 8,00 cm 

 

11. Załącznik. 
 mapa, w wersji elektronicznej, przedmiotowego terenu pod planowaną inwestycję, na 

której oznaczono:  

o linią koloru czerwonego – proponowaną lokalizację parkingu 

o linią koloru niebieskiego – rozbiórki istniejących powierzchni utwardzonych 

o linią koloru pomarańczowego – rozbiórki istniejących krawężników i obrzeży. 

 

  

  

 

  

  

 
 
 


