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KOD CPV 45000000-7 

WYMAGANIA OGÓLNE 
(OST) 

 

dotyczące wszystkich  

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)  

dla obiektów budowlanych 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych " Remont odcinka ulicy Traugutta w Kietrzu 

będącej drogą publiczną  gminną nr 108813 O". 

Szczegółowy zakres określony został w dokumentacji technicznej i  w przedmiarze robót. 

1.2 Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych OST 

Zakres robót objętych OST obejmuje ogólne wymagania dotyczące wszystkich specyfikacji 

technicznych będących przedmiotem niniejszego opracowania. 

1.4 Informacja o terenie budowy 

Teren budowy stanowi odcinek drogi gminnej ul. Traugutta w Kietrzu. Obecnie tereny te 

stanowią droga gminna dwukierunkowa z chodnikiem po jednej stronie. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonanych robót, przestrzeganie 

zasad BHP na terenie budowy, sposób wykonywania robót budowlanych, zgodność  

z dokumentacją techniczna przekazana przez Zamawiającego oraz przestrzeganie zaleceń 

Inspektorów nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający dokona przekazania terenu budowy zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową, 

dokumentacji technicznej. 

Wykonawca na własny koszt zapewni przygotowanie terenu budowy, zaplecza socjalnego  

i organizacji ruchu podczas wykonywania zamierzenia będącego przedmiotem niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa oraz wszystkie pozostałe dokumenty przetargowe przekazane 

Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania określone w którymkolwiek 

opracowaniu stanowią obowiązująca część całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów ujawnionych w dokumentacji i jest zobowiązanych niezwłocznie po 

ich wykryciu powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem dokonania niezbędnych 

wyjaśnień i poprawek. 
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1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren wykonywanych robót na cały okres realizacji 

umowy, aż do ostatecznego odbioru robót, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

zachowania ciągłości ruchu pieszego i kołowego. Koszty zabezpieczenia terenu budowy  

w pełni ponosi Wykonawca. 

1.5.4 Zapewnienie dostawy mediów na czas budowy 

Wykonawca zapewni wszelkie potrzebne do realizacji umowy media w tym wodę i energię 

elektryczną we własnym zakresie. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania przedstawicielowi Zamawiającego pełnej 

dokumentacji (atesty, deklaracje zgodności etc.) dotyczącej zastosowanych materiałów przed 

ich wbudowaniem, celem akceptacji. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną niezwłocznie usunięte z 

terenu budowy. Wszelkie wykonywane roboty oraz zabudowane materiały nie zaakceptowane 

przez przedstawiciela Zamawiającego są realizowane na wyłączne ryzyko, koszt i 

odpowiedzialność Wykonawcy. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywanie i składowanie materiałów powinno być realizowane w miejscu wcześniej na 

ten cel przygotowanym, celem ich odpowiedniego zabezpieczenia i umożliwienia kontroli 

przedstawicielowi Zamawiającego. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Nie dopuszcza się wariantowego stosowania materiałów. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót sprzętu zapewniającego 

bezpieczeństwo w trakcie realizacji robót budowlanych zarówno dla pracowników jak  

i otoczenia. Ilość stosowanego sprzętu na budowie musi zapewniać ciągłość w realizacji robót 

budowlanych objętych umową. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu zapewniających właściwą 

jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów. Ilość używanych 
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środków transportu winna zapewnić ciągłość i bezkolizyjność w wykonywaniu robót objętych 

umową i przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przewóz po drogach publicznych może odbywać się tylko w sposób określony w przepisach 

drogowych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Rozpoczęcie robót 

Rozpoczęcie robót poprzedzone zostanie przedstawieniem przez Wykonawcę: 

- projektu zagospodarowania placu budowy 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- dokumentów potwierdzających przeszkolenie personelu 

5.2 Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości wykonywanych robót jak  

i stosowanych materiałów, zapewniając jednocześnie wykonanie pomiarów i badań  

z odpowiednią częstotliwością zapewniająca ciągłość robót. Wszystkie koszty zawiązane  

z wykonywaniem w/w czynności ponosi Wykonawca robót. 

5.3 Obsługa geodezyjna 

Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie robót do zapewnienia pełnej obsługi 

geodezyjnej w całym zakresie niezbędnym do właściwej realizacji umowy. 

5.4 Dokumenty budowy 

5.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym dziennik budowy stanowi 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.  

Wymagania formalne dotyczące dziennika budowy zawarte są w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia. (Dziennik Ustaw Nr 108 poz. 953 z roku 2002). Dziennik budowy jest 

dokumentem przeznaczonym do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych 

oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających 

znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub 

montażu. Dziennik ten prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów 

wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności mających miejsce na terenie budowy. 
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Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych 

wpisuje się do dziennika budowy. Dopuszcza się sporządzanie protokołów, na oddzielnych 

arkuszach, które należy dołączyć w sposób trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii 

lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich 

prowadzenia. 

5.4.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia budowlanego 

- protokół przekazania placu budowy 

- umowę z wykonawcą robót 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły badań i sprawdzeń 

- protokoły z narad i ustaleń 

5.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty przechowywane są na terenie budowy w miejscu na ten cel przygotowanym  

i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Wszelkie dokumenty budowy muszą być  

w każdej chwili dostępne dla zamawiającego oraz organów uprawnionych. 

  

 

 

6 ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Rodzaje odbiorów robót  

Ustala się następujące odbiory robót: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór pogwarancyjny 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

" Remont odcinka ulicy Traugutta w Kietrzu będącej drogą publiczną  gminną nr 108813 O" 

__________________________________________________________________________________________ 
 

str. 8 

 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do siedziby 

Zamawiającego. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 

przedstawiciel Zamawiającego ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 

dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania 

potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych przedstawiciel Zamawiającego uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane 

w SST dotyczących danej części robót. 

6.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz  

z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

6.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, 

licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót  

i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                    
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i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową       

i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

6.4.1 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest. Zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

-szczegółowe specyfikacje techniczne, 

-uwagi i zalecenia przedstawiciela Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających  

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

-recepty i ustalenia technologiczne, 

-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z  SST, 

-sprawozdanie techniczne, 

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

6.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjnego dokonuje się po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Polega on na 

ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany poprzez ocenę wizualną obiektu na podstawie 

protokołu odbioru końcowego z uwzględnieniem opinii przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór ten zwalnia kwotę zabezpieczenia gwarancji, o ile została ujęta w umowie                    

z Wykonawcą. 

7 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za dana jednostkę 

obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w zawartej  

z Wykonawcą umowie. 

W przypadku robót podlegających rozliczeniu ryczałtowemu, podstawa płatności jest wartość 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w zawartej z Wykonawcą 

umowie. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, badania 

składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji technicznej oraz 

SST. 

Cena winna uwzględniać również koszty prac pomocniczych, wynikające  

z technologii wykonania robót a nie ujęte w przedmiarze robót  oraz geodezyjną obsługę 

inwestycji i utrzymania placu budowy. 

Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.  

7.2 Rozliczenie robót dodatkowych 

W przypadku, gdy konieczne jest wykonanie robót dodatkowych w trakcie realizacji 

zamówienia, to jest takich robót, których w trakcie opracowywania dokumentacji nie można 

było przewidzieć, rozliczenie tych robót nastąpi wg następujących zasad: 

- Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego sporządzi protokół konieczności 

wykonania robót dodatkowych 
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- Wykonawca złoży ofertę Zamawiającemu na wykonanie robót dodatkowych, w której 

kosztorys ofertowy wykonany będzie w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych oraz 

średnie wartości roboczogodziny, kosztów pośrednich i zysku przyjęte wg SEKOCENBUD 

na dzień złożenia oferty podstawowej. Cenę materiału należy przyjąć jw. lub jako średnią  

z  hurtowni  zlokalizowanych  na terenie realizacji robót, potwierdzone fakturami "pro-forma" 

- Przystąpienie do wykonania robót nastąpi po zawarciu przez Zamawiającego umowy na 

wykonanie robót dodatkowych 

 

 

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

8.1 Dokumentacja projektowa 

8.1.1 Jednostka projektowa 

GMINA KIETRZ 

UL. 3 MAJA 1. 

48-130 KIETRZ 

8.1.2 Zawartość dokumentacji 

Dokumentacja zawiera dokumentację techniczną oraz przedmiar robót. 

8.1.3 Ustawy i rozporządzenia 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

- Umowa o wykonanie robót budowlanych 

- Przedmiar robót 

- Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów  

- Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 

- Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 

producentów 

- Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

Przeciwpożarowej. 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r, 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38, poz. 455 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

" Remont odcinka ulicy Traugutta w Kietrzu będącej drogą publiczną  gminną nr 108813 O" 

__________________________________________________________________________________________ 
 

str. 12 

 

w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania ( Dz.U. 2010 nr 34 poz. 183) 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r  

– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47,poz.401 ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 )., 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

( Dz.U. Nr 198,poz.2041)., 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 ( Dz.U. Nr 198,poz.2042 )., 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  

(Dz.U. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041952011
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KOD CPV 45233223-8, 45233222-1 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
(SST-4) 

 

 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji SST-4 są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej w celu wykonania zadania 

inwestycyjnego pn.: „Remont odcinka ulicy Traugutta w Kietrzu będącej drogą 

publiczną  gminną nr 108813 O” 
 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-4 jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 i stanowi uzupełnienie OST. 

1.3 Zakres robót objętych SST-4 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonywaniem dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej. Zakresem robót 

jest objęte frezowanie nawierzchni istniejącej oraz ułożenie nawierzchni z mieszanki 

mineralno-bitumicznej grysowej dla drogi o kategorii ruchu KR2 wg „Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997. 

1.4 Informacja o terenie budowy 

Zgodnie z OST. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie z OST. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania szczegółowe SST-4 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3 cm 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].  

2.2 Składowanie 

Materiały winny być składowane w miejscu do tego przeznaczonym na odpowiednio 

przygotowanym terenie. 

3 SPRZĘT 

Do frezowania istniejącej nawierzchni Wykonawca winien użyć: 

- frezarki drogowej 

 

Do dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej Wykonawca winien użyć: 
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- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

- skrapiarek, 

- walców lekkich, średnich i ciężkich, 

- walców stalowych gładkich, 

- walców ogumionych, 

- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie z OST. 

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

- cysternach kolejowych, 

- cysternach samochodowych, 

- bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego . 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi  

z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od 

załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 

warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów 

termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne 

Zgodnie z OST 
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5.2 Szczegółowe warunki wykonania robót 

Frezowanie: 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z 

dokumentacją projektową i SST-4.  

Mieszanka mineralno asfaltowa: 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego, 

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 

składników i próbki materiałów.  

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki mineralnej, 

- doborze optymalnej ilości asfaltu, 

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu 

asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha               

i czysta. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 

pokryte asfaltem. Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym przed ułożeniem następnej, Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może 

być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C, a dzień bez silnego wiatru i 

bez opadów atmosferycznych. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna posiadać właściwą 

temperaturę oraz być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 

sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.                                 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi drogi.  Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi 

powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-

kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być poddany czynnościom 

odbioru częściowego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.  

6 ODBIÓR ROBÓT 

6.1.1 Kontrola Wykonania robót 

Kontrola wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem  

i specyfikacją SST-4.  
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Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 

oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić 

wyniki tych badań przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji. 

Kontrola w czasie i po wykonaniu robót obejmuje: 

- Sprawdzenie podłoża (po wykonaniu frezowania) i podbudowy - Sprawdzenie podłoża 

polega na stwierdzeniu jego zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 

SST. 

- Sprawdzenie wykonania nawierzchni - Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz 

wymaganiami niniejszej SST i obejmuje sprawdzenie: 

- spadków 

- złączy 

- rzędnych wysokościowych 

- grubości warstwy 

- tekstury 

6.1.2 Przedmiar i obmiar robót 

Zgodnie z OST 

6.1.3 Rozliczenie robót 

Zgodnie z OST 

7 DOKUMENTY ODNISIENIA 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

- PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

- PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.  

- PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla remontu odcinka drogi ul. Traugutta w 

Kietrzu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejszą specyfikację należy wykorzystać przy remoncie odcinka drogi ul. Traugutta 

w Kietrzu.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ustawieniem krawężników: 

-      betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 

-      betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 

-      betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 

-      betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
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1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

                Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

                Materiałami stosowanymi są: 

-      krawężniki betonowe, 

-      piasek na podsypkę i do zapraw, 

-      cement do podsypki i zapraw, 

-      woda, 

-      materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

                Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

                W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników 

betonowych: 

U   -   uliczne, 

D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

                W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 

krawężników betonowych: 

-      prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 

-      prostokątne            - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

                W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się 

odmiany: 

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 
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                W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się 

na: 

-      gatunek 1 - G1, 

-      gatunek 2 - G2. 

                Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 

jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     

BN-80/6775-03/04 [15]. 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

                Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano 

w tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.  

a) krawężnik rodzaju „a” 

 

  

  

b) krawężnik rodzaju „b” 

 

  

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

 

 

 

  

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnik

a 

krawężnika l b h c d r   

U a 100 
20 

15 

30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 

1,0 
  

  

D 

  

b 

  

100 

15 

12 

10 

20 

25 

25 

  

- 

  

- 

  

1,0 

  

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

  

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

                Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 

betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

                Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie 

z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
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Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 

wielkość wad i 

uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w 

mm 

2 3 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne),   mm 
niedopuszczalne 

  ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

    

  - liczba max 2 2 

  - długość, mm, max 20 40 

  - głębokość, mm, max 6 10 

  

2.4.3. Składowanie 

                Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

                Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 

szerokość krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

                Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i 

B 30. W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa 

krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 

                Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

-      nasiąkliwością, poniżej 4%, 

-      ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

-      mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

 

2.4.4.2.  Cement 

              Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej 

niż „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

                Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

                Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
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                Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

                Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

                Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-

B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

                Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej  

niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

                Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materiały na ławy 

                Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

a)     ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki 

powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

b)    ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 

c)     ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 

2.7. Masa zalewowa 

                Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 

odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt  

                Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

-      betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

-      wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

                Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport krawężników 

                Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

                Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji 

pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

                Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 

środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

                Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 

[12]. 

                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. 

                Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 

powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i 

beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

                Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

                Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

                Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 

uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

                Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 

najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

                Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława żwirowa 

                Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez 

zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. 

                Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie 

zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.2. Ława tłuczniowa 

                Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
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                Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy 

tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 

                Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę 

wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.3.3. Ława betonowa 

                Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 

gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

                Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 

szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym 

należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

                Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne 

z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno 

wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” 

ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

                Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

                Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

                Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być 

wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

                Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku 

lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

                Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 

wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 

1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 

krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

                Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 

nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

                Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
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ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

                Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji. 

                Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 

1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

                Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 

do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

                Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 

betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

                Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

                Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno 

być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

                Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a)     Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

      Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

b)   Wymiary ław. 

      Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

      - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 

      - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 

c)   Równość górnej powierzchni ław. 

      Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

      Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

d)   Zagęszczenie ław. 
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      Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub 

piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

      Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny 

pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

e)   Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

      Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 

cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

      Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a)     dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b)    dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c)     równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d)    dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

                Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

                Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 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 wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

                Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      wykonanie koryta pod ławę, 

-      wykonanie ławy, 

-      wykonanie podsypki. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

                Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

                Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-      dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

-      wykonanie koryta pod ławę, 

-      ew. wykonanie szalunku, 

-      wykonanie ławy, 

-      wykonanie podsypki, 

-      ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

-      wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

-      ew. zalanie spoin masą zalewową, 

-      zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

-      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

17.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 

1982 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla remontu odcinka drogi ul. Traugutta       

w Kietrzu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejszą specyfikację należy wykorzystać przy remoncie odcinka drogi ul. Traugutta 

w Kietrzu. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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  

SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
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 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 

80 lub 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

1) na długości   3 mm, 

2) na szerokości    3 mm, 

3) na grubości    5 mm. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w 

tablicy 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

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 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 

nie więcej niż 
4 

 

a) 2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   
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klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. 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 wybarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki  brukowej 

 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 

stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 

ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, 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. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia 

koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 

brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP   35 [6] 

w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa odsączająca 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 

odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w SST D-

04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 

zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 

może być zaraz oddany do użytkowania. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

" Remont odcinka ulicy Traugutta w Kietrzu będącej drogą publiczną  gminną nr 108813 O" 

__________________________________________________________________________________________ 
 

str. 37 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 

 Pozostałe wymagania określono w SST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

4) głębokości koryta:  

5) o szerokości do 3 m:      1 cm,  

6) o szerokości powyżej 3 m:    2 cm, 

7) szerokości koryta:                  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 

niniejszej SST.  

1) Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 

niniejszej SST: 

8) pomierzenie szerokości spoin, 

9) sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

10) sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

11) sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 

raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 

mogą przekraczać   3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
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 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 

niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą   0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 

kostki betonowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 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 wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

13) dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

14) wykonanie koryta, 

15) ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

16) wykonanie podsypki, 

17) ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

18) przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego. 
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10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla remontu odcinka drogi ul. Traugutta       

w Kietrzu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejszą specyfikację należy wykorzystać przy remontu odcinka drogi ul. Traugutta 

w Kietrzu. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami  i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 

SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 

a) obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

b) żwir lub piasek do wykonania ław, 

c) cement wg PN-B-19701 [7], 

d) piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

e) obrzeże niskie - On, 

f) obrzeże wysokie - Ow. 

 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 

wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

g) gatunek 1  - G1, 

h) gatunek 2 - G2. 

 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 

20 x 75 cm gat. 1: 

 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
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2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 

1. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

 

 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 
75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 
75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l   

b,   h   

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
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Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 

mm 

2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 
niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 

otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                 i 

przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 

minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i 

B 30. 

b) 2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],             

a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
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projektowanej. 

 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 

podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 

polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 

ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 

wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 

1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
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1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 

określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

1) linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 

2) niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

3) wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 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 wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

4) wykonane koryto, 

5) wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
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6) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

7) dostarczenie materiałów, 

8) wykonanie koryta, 

9) rozścielenie i ubicie podsypki, 

10) ustawienie obrzeża, 

11) wypełnienie spoin, 

12) obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

13) wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 
 

 


