Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 24412-2013 z dnia 2013-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sokółka
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: przebudowie nawierzchni jezdni, budowę chodnika oraz zjazdów w ciągu ul. Roski Małe
oraz na odcinku ul. Marii Skłodowskiej Curie. Zaprojektowano nawierzchnię z kostki brukowej...
Termin składania ofert: 2013-02-07

Numer ogłoszenia: 45870 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24412 - 2013 data 17.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, tel. 085 7110900, fax. 085 7110911.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 07.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1 pokój nr 207 kancelaria..
W ogłoszeniu powinno być: 08.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1 pokój nr 207
- kancelaria..
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PRZEDMIAR ROBÓT
od km 0+ 000,00 do km 0+219,18

NAZWA OPRACOWANIA:

Budowa Roski Małe w Sokółce.

ADRES:

ul. Roski Małe w Sokółce
dz. nr 2613/1, 2566

INWESTOR:

Urząd Miejski w Sokółce

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Funkcja

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.
BRANśA DROGOWA

PROJEKTANT

mgr inŜ. Tomasz Borowik
PDL/0081/POOD/06

Białystok, dnia 04.01.2013 r.

Podpis

PRZEDMIAR
Lp.

Opis i wyliczenia
j.m.
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km
d.1.1
0.219
km
1.2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/
2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycha- m2
d.1.2 rek
996.5
m2
1.3 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzenia i przepustów
3 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (pozycja m2
d.1.3 dotyczy nawierzchni jezdni ul. Skłodowskiej od mostu w kierunku ul. Roski Małe)
288.57
m2
4 Rozebranie zjazdu z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej
d.1.3
13.2

m2

5 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach na podsypce piaskowej
d.1.3
91.9

m2

6 Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
d.1.3
10

m

7 Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
d.1.3
28

m

8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
d.1.3 samochodem samowyładowczym na odległość 10 km wraz z utyliazacją
18.5

m3

2
2.1
9
d.2.1

m2

m2

m

m

m3

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. III- m3
IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. wraz z utylizacją.Pozycja wg tabeli
robót ziemnych i tabeli robót na zjazdach.
1058.29+298.10+165.83+53.78
m3

10 Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
d.2.1 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Pozycja dotyczy 9km przy całkowitej
odległości transportu 10km.
Krotność = 9
1576

m3

11 UłoŜenie rur dwudzielnych osłonowych typu Arot 110 na przewodach uzbrojenia pod.2.1 zdziemnego.
53.5

m

m3

m

12 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. III- m3
d.2.1 IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. wraz z utylizacją. (pozycja dotyczy
pozyskania gruntu potrzebnego do wykonania nasypów)
143.09+1.28
m3
13 Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
d.2.1 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Pozycja dotyczy 9km przy całkowitej
odległości transportu 10km. (pozycja dotyczy pozyskania gruntu potrzebnego do wykonania nasypów)
Krotność = 9
144.37
2.2 D.02.03.01. Wykonanie nasypów
14 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
d.2.2
143.09+1.28
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15 Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napełnianiem z wodocią- m3
d.2.2 gu
144.37*.03
m3
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
16 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych
d.3.1
8

Poszcz

8.000

PRZEDMIAR
Lp.

Opis i wyliczenia

j.m.

17 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej
d.3.1
15

szt

18 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem
d.3.1 szczelin zaprawą cementową
4

m2

4
4.1
19
d.4.1

szt

D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jez- m2
dni i chodników
4176.90
m2

4.2 D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające
20 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm (pozycja dotyczy
d.4.2 warstwy odcinającej pod jezdnią gr. 30cm)
Krotność = 2
1753.84
4.3 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
21 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 35 cm. Pozycja dotyczy warstwy
d.4.3 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach i pod jezdnią.
541.06+1753.84
4.4 D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
22 Podbudowa z chudego betonu gr.10 cm. Pozycja dotyczy wykonania podbudowy pod
d.4.4 schody terenowe.
118.5
5
5.1
23
d.5.1

25 Pionowe znaki drogowe
d.6.1
10

15.000
RAZEM

15.000

4.000
RAZEM

4.000

4176.900
RAZEM

4176.900

m2

1753.840
RAZEM

1753.840

2294.900
RAZEM

2294.900

118.500
RAZEM

118.500

2133.040
RAZEM

2133.040

6.000
RAZEM

6.000

10.000
RAZEM

10.000

64.000
RAZEM

64.000

557.860
RAZEM

557.860

488.530
RAZEM

488.530

118.500
RAZEM

118.500

82.800
RAZEM

82.800

396.000
RAZEM

396.000

m2
m2

m2
m2

szt.
szt.
szt.
szt.

6.2 D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
26 Ustawienie wygrodzenia typu olsztyńskiego przy schodach terenowych
d.6.2
64

m
m

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe
KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych m
na podsypce cementowo-piaskowej
557.86
m

7.2 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
28 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny
d.7.2 wypełnione piaskiem
488.53

m2
m2

29 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- m2
d.7.2 wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Pozycja dotyczy wykonania nawierzcni
schodów terenowych.
118.5
m2
30 UłoŜenie płyt betonowych aŜurowych gr. 8cm na wzmocnienie skarpy.
d.7.2
82.8

m2
m2

7.3 D.08.03.01 ObrzeŜa betonowe
31 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
m
d.7.3 piaskiem. Pozycja dotyczy obramowania chodnika wzdłuŜ ulicy oraz wykonania pochylni
na schodach terenowych
396.0
m
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Razem
8.000

m2

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias- m2
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozycja dotyczy nawierzchni zjazdów (kolor czerwony) i jezdni (kolor szary).
487.56+1645.48
m2

6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
24 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
d.6.1
6

7
7.1
27
d.7.1

m2

Poszcz
RAZEM

PRZEDMIAR
Lp.
Opis i wyliczenia
j.m.
32 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z oprem, spoiny wypełnio- m
d.7.3 ne piaskiem. pozycja dotyczy zabezpieczenia pochylni schodów terenowych od strony
granicy pasa drogowego
74
m
33 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Pozycja dotyczy m
d.7.3 ustawienia obrzeŜy wbudowanych w podbudowę z chudego betonu (budowa schodów
terenowych).
317
m
34 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce
d.7.3 cementowo-piaskowej. Pozycja dotyczy obramowania zjazdów
328
7.4 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
35 Korytka odwodnienia liniowego z polimerobetunu 16x13x100cm
d.7.4
4
36 Korytka ściekowe 15x50x60
d.7.4
6

Razem

74.000
RAZEM

74.000

317.000
RAZEM

317.000

328.000
RAZEM

328.000

4.000
RAZEM

4.000

6.000
RAZEM

6.000

1701.120
RAZEM

1701.120

1.000
RAZEM

1.000

m
m

szt
szt
szt
szt

8 D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
8.1 D.09.01.01 Zieleń drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)
37 Humusowanie trawników z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
d.8.1
1701.12
8.2 10.00.00 INNE
38 Przeniesienie repera stalowego osadzonego na budowli (pozycja dotyczy repera w
d.8.2 schodku terenowym przy domu nr 11 na ul. Roski Małe)
1
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Poszcz
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KOSZTORYS OFERTOWY
od km 0+ 000,00 do km 0+219,18

NAZWA OPRACOWANIA:

Budowa Roski Małe w Sokółce.

ADRES:

ul. Roski Małe w Sokółce
dz. nr 2613/1, 2566

INWESTOR:

Urząd Miejski w Sokółce

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Funkcja

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.
BRANśA DROGOWA

PROJEKTANT

mgr inŜ. Tomasz Borowik
PDL/0081/POOD/06

Białystok, dnia 04.01.2013 r.

Podpis

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp.

Opis
Jedn.obm.
Ilość
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowychRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
km
0.219
dróg w terenie równinnym.
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 m2
996.5
cm za pomocą spycharek
D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzenia i przepustów
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
288.57
mechanicznie (pozycja dotyczy nawierzchni jezdni ul. Skłodowskiej od mostu w kierunku ul. Roski Małe)
4 Rozebranie zjazdu z kostki betonowej brukowej na podsypce
m2
13.2
d.1.3 piaskowej
5 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach na pod- m2
91.9
d.1.3 sypce piaskowej
6 Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo- m
10
d.1.3 piaskowej
7 Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- m
28
d.1.3 sypce piaskowej
8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała- m3
18.5
d.1.3 dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km wraz z utyliazacją
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
m3
1058.29+
d.2.1 poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
298.10+
sam.samowyład. wraz z utylizacją.Pozycja wg tabeli robót ziem165.83+53.78
nych i tabeli robót na zjazdach.
= 1576.000
10 Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
1576
d.2.1 mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-IV). Pozycja dotyczy 9km przy całkowitej odległości transportu
10km.
Krotność = 9
11 UłoŜenie rur dwudzielnych osłonowych typu Arot 110 na przewo- m
53.5
d.2.1 dach uzbrojenia pozdziemnego.
12 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
m3
143.09+1.28 =
d.2.1 poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
144.370
sam.samowyład. wraz z utylizacją. (pozycja dotyczy pozyskania
gruntu potrzebnego do wykonania nasypów)
13 Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
144.37
d.2.1 mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-IV). Pozycja dotyczy 9km przy całkowitej odległości transportu
10km. (pozycja dotyczy pozyskania gruntu potrzebnego do wykonania nasypów)
Krotność = 9
2.2 D.02.03.01. Wykonanie nasypów
14 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spychar- m3
143.09+1.28 =
d.2.2 kami w gruncie kat. I-II
144.370
15 Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z m3
144.37*.03 =
d.2.2 napełnianiem z wodociągu
4.331
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
16 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych
szt
8
d.3.1
17 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej
szt
15
d.3.1
18 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku
m2
4
d.3.1 lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową
Razem dział: D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa
19 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI m2
4176.90
d.4.1 na całej szerokości jezdni i chodników
4.2 D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające
20 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 m2
1753.84
d.4.2 cm (pozycja dotyczy warstwy odcinającej pod jezdnią gr. 30cm)
Krotność = 2
4.3 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
21 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 35 cm. Po- m2
541.06+
d.4.3 zycja dotyczy warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego
1753.84 =
mechanicznie na zjazdach i pod jezdnią.
2294.900
4.4 D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
22 Podbudowa z chudego betonu gr.10 cm. Pozycja dotyczy wyko- m2
118.5
d.4.4 nania podbudowy pod schody terenowe.
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
1
1.1
1
d.1.1
1.2
2
d.1.2
1.3
3
d.1.3
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Cena jedn.

Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp.
Opis
Jedn.obm.
Ilość
23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
m2
487.56+
d.5.1 podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
1645.48 =
Pozycja dotyczy nawierzchni zjazdów (kolor czerwony) i jezdni
2133.040
(kolor szary).
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
24 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
szt.
6
d.6.1
25 Pionowe znaki drogowe
szt.
10
d.6.1
6.2 D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
26 Ustawienie wygrodzenia typu olsztyńskiego przy schodach tere- m
64
d.6.2 nowych
Razem dział: D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe
27 KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wyko- m
557.86
d.7.1 naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
7.2 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
28 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podm2
488.53
d.7.2 sypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
29 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podm2
118.5
d.7.2 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Pozycja dotyczy wykonania nawierzcni schodów terenowych.
30 UłoŜenie płyt betonowych aŜurowych gr. 8cm na wzmocnienie
m2
82.8
d.7.2 skarpy.
7.3 D.08.03.01 ObrzeŜa betonowe
31 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- m
396.0
d.7.3 wej, spoiny wypełnione piaskiem. Pozycja dotyczy obramowania
chodnika wzdłuŜ ulicy oraz wykonania pochylni na schodach terenowych
32 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z m
74
d.7.3 oprem, spoiny wypełnione piaskiem. pozycja dotyczy zabezpieczenia pochylni schodów terenowych od strony granicy pasa
drogowego
33 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełnione
m
317
d.7.3 piaskiem. Pozycja dotyczy ustawienia obrzeŜy wbudowanych w
podbudowę z chudego betonu (budowa schodów terenowych).
34 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław be- m
328
d.7.3 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja dotyczy
obramowania zjazdów
7.4 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
35 Korytka odwodnienia liniowego z polimerobetunu 16x13x100cm szt
4
d.7.4
36 Korytka ściekowe 15x50x60
szt
6
d.7.4
Razem dział: D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
8 D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
8.1 D.09.01.01 Zieleń drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)
37 Humusowanie trawników z obsianiem przy grub.warstwy humusu m2
1701.12
d.8.1 10 cm
8.2 10.00.00 INNE
38 Przeniesienie repera stalowego osadzonego na budowli (pozycja szt.
1
d.8.2 dotyczy repera w schodku terenowym przy domu nr 11 na ul.
Roski Małe)
Razem dział: D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14460 dla Krzyś

Cena jedn.

Wartość
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PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego
betonu w ramach budowy ulicy ul. Roski Małe w Sokółce.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu pod schodami terenowymi.
Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:
− podbudowę z chudego betonu grubości 10 cm,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 6 MPa i nie
większej niŜ 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3
oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na
ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
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. Cement
NaleŜy stosować cementy powszechnego uŜytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, lub
cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1
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Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Lp.

Właściwości

Klasa cementu
32,5

1

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niŜ:

16

2

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie
mniej niŜ:

32,5

3

Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niŜ:

75

4

Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ:

10

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo
−
−
−

Do wykonania mieszanki chudego betonu naleŜy stosować:
Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14],
piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20].

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy
naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.
2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu
−
−
−
−

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:
preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
folie z tworzyw sztucznych,
włókniny według PN-P-01715:1985 [19],
piasek i woda.

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 wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej.
Wytwórnia powinna być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich
składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do masy
poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inspektor moŜe
dopuścić objętościowe dozowanie wody,
− przewoźnych zbiorników na wodę,
− płyty wibracyjne,
− ubijaków mechanicznych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.
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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 materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement
luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany moŜna przewozić
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i
zawilgoceniem.
Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S96013:1997 [20].
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. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności
Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez Inspektora.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
− doborze kruszywa do mieszanki,
− doborze ilości cementu,
− doborze ilości wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i
na rysunku 1 i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody.
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Tablica 2.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.
Sito o boku oczka
kwadratowego
(mm)

Przechodzi przez sito
(%)

Przechodzi przez sito
(%)

63
31,5
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125

100
od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od 0 do 5

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczać 130 kg/m3.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
normalnej próby Proctora.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.
5.3. Właściwości chudego betonu.
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania dla chudego betonu
Lp.

Właściwości

Wymagania

Badania
według

1

Wytrzymałość na ściskanie po 7
dniach, MPa

od 3,5 do 5,5

PN-B-06250
[10]

2

Wytrzymałość na ściskanie po 28
dniach, MPa

od 6,0 do 9,0

3

Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niŜ:

9

PN-B-06250
[10]
PN-B-06250
[10]

4

Mrozoodporność, zmniejszenie
wytrzymałości, %, nie więcej niŜ:

20

PN-B-06250
[10]

5.4. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura
powietrza jest niŜsza niŜ 5oC i wyŜsza niŜ 250 C oraz gdy podłoŜe jest zamarznięte.
5.5. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą
PN-S-96013:1997 [20 ].
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Układanie podbudowy z chudego betonu naleŜy wykonywać układarkami
mechanicznymi, poruszającymi się po prowadnicach.
Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, moŜe
odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w SST i za zgodą Inspektora.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20
cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy
moŜna przystąpić po odbiorze jej przez Inspektora.
Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej
zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój
poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego niŜ 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby
Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania
cementu.
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.
5.8. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłuŜnych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta.
JeŜeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej
warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny
podłuŜnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.9.. Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana
pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących
sposobów:
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości
ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na
zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga kaŜdorazowej zgody
Inspektora.
Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7
do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moŜe odbywać się
wyłącznie za zgodą Inspektora.
5.12. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być
chroniona przed uszkodzeniami. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.
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Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
śniegu i mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych
opadów deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną
warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej.
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 cementu,
kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi
do akceptacji.
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do
2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 5.
6.3.2. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa naleŜy określić przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kaŜdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S96013:1997[20].
6.3.3. Właściwości wody
W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody według PN-B32250:1988 [18].
6.3.4. Właściwości cementu
Dla kaŜdej dostawy cementu naleŜy określić właściwości podane w tablicy 1.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań naleŜy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą.
6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu
Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej,
określonej w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.
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6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego niŜ 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu
Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość
podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm.
6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości
16,0 cm. Próbki do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeŜo rozłoŜonej
warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S96013: 1997 [20]. Trzy próbki naleŜy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
4.
6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie
z normą PN-B-06250:1988 [10].
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z
chudego betonu
Minimalna częstotliwość
Lp. Wyszczególnienie badań i
pomiarów
badań i pomiarów
1

Szerokość podbudowy

2

Równość podłuŜna

3
4
5

Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Grubość podbudowy

10 razy na 1 km
co 20 m łatą
na kaŜdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na
100 m

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją
+10 cm, −5 cm.
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa o co
najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w
dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [23].
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
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Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
9 mm dla podbudowy zasadniczej,
15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją +1 cm, −2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją
± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:
− dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm,
− dla podbudowy pomocniczej +1 cm, −2 cm.
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) wykonanej podbudowy z chudego
betonu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora, jeŜeli 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 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki,
transport na miejsce wbudowania,
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−
−

przygotowanie podłoŜa,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i
urządzeń pomocniczych,
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki,
− pielęgnacja wykonanej podbudowy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996

4.
5.

PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002

6.

PN-EN 206-1:2000

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania
i stałości objętości
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego uŜytku
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja
i
zgodność

10.2. Inne dokumenty
24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,
1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
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CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH

WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowych Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
Robót związanych z wykonaniem chodników z płyt betonowych w ramach budowy ul. Roski Małe
w Sokółce.
1.2. Zakres stosowania SST
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 SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania:
- chodników z płyt betonowych szarych 35×35×5cm na podsypce piaskowej gr. 5cm.
- schodów terenowych z płyt betonowych szarych 35×35×5cm na podsypce cementowo - piaskowej gr.
5cm
- wzmocnienia skarpy z płyt betonowych aŜurowych grubości 8 cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone
wyłącznie dla ruchu pieszego.
1.4.2. Obramowanie chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane
z krawęŜników /obrzeŜy/ betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiału.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.
MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały do wykonania chodników
Materiałami stosowanymi przy budowie chodników z płyt betonowych zgodnie z zasadami n/n SST są:
2.2.1. Płyty betonowe chodnikowe
Płyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm, gat. I, z betonu klasy B30, powinny spełniać
wymagania normy BN-80/6775-03/03 [9] oraz BN-80/6775-03/01 [8] i Komunikatu Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 30 lipca 1989 r. [12]
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [6] dla danej klasy, nasiąkliwość nie powinna być większa niŜ 4%.
Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [6] - stopień mrozoodporności F 150.
Ścieralność na tarczy Boehmego według BN-80/6775-03.01 [8] nie powinna przekraczać 4 mm dla gatunku I.
Nośność elementów wg BN-80/6775-03.03 [9] powinna wynosić nie mniej niŜ 15,1 kN.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów chodnikowych płyt betonowych
Dopuszczalne odchyłki wymiarów chodnikowych płyt betonowych zgodnie z BN-80/6775-03/03 [9]
powinny wynosić dla gat. I - ± 2 mm.
2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych naleŜy przyjmować wg pkt.
2.2.1.2 SST D.08.01.01.

2.2.1.3. Składowanie
Płyty chodnikowe powinny być składowane płaszczyznami górnymi ku sobie, nie więcej niŜ w czterech
warstwach, na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek
i przekładek ułoŜonych w pionie jedna nad drugą. Wymiary przekroju poprzecznego podkładek
i przekładek nie powinny być mniejsze niŜ: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna
być min. 5 cm większa niŜ szerokość elementu.
2.2.2. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.2.3. Kruszywo
Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-B-06711 [3] i
PN-B-06712 [4].
2.2.4. Cement
Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadający wymaganiom normy PN-B-19701 [5].
2.2.5. Piasek drobnoziarnisty – do zamulania spoin spełniający wymagania normy PN-B06711 [1].
3.

SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania chodników
Roboty związane z wykonywaniem chodnika moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu
z zastosowaniem:
wibratorów płytowych oraz ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4.

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów do wykonania chodników
4.2.1. Płyty chodnikowe
Płyty betonowe chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu
przez beton min. 0,7 średniej wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii próbek.
Płyty chodnikowe na środkach transportowych naleŜy układać płaszczyznami górnymi ku sobie, rębem w kierunku
jazdy. Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej płyty.
4.2.2. Piasek
Wymagania dla transportu piasku naleŜy przyjmować według pkt. 4.2.4 SST D.08.01.01.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające
warunki w jakich wykonywane będą Roboty przy układaniu chodników.
5.2. Zakres wykonywanych Robót
5.2.1. Koryto
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa wg BN-77/8931-12 [10]
nie moŜe być mniejszy od 0,97.
Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta : głębokość ± 1 cm, szerokość ± 5 cm.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekraczać ± 0,5 %.
5.2.2. Podsypka
Podsypkę naleŜy wykonać jako cementowo-piaskową z kruszywa odpowiadającego wymaganiom PNB-06712 [4] i cementu wg PN-B-19701 [5].
Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić:
dla podsypki cementowo-piaskowej - 5 cm.
5.2.3. Układanie płyt
5.2.3.1. Sposób układania płyt
Płyty betonowe chodnika naleŜy układać z zachowaniem projektowanych podłuŜnych i poprzecznych
pochyleń nawierzchni chodnika. Pochylenie poprzeczne powinno wynosić 2 %.
Płyty naleŜy układać w rzędy podłuŜne z zachowaniem wiązania spoin w kierunku poprzecznym.
Dopuszcza się inne sposoby układania płyt po uzgodnieniu z InŜynierem.
5.2.3.2. Układanie płyt przy krawęŜnikach
Płyty przy krawęŜnikach naleŜy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 1 cm powyŜej
górnej krawędzi krawęŜnika.
5.2.3.3. Układanie płyt na łukach
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m naleŜy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato.
Płyty mogą być przycinane. Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach
prostych, łączących się przy uŜyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych.
Wielkość trójkątów i trapezów zaleŜy od szerokości chodnika i promienia łuku.
5.2.3.4. Układanie płyt przy urządzeniach naziemnych
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte naleŜy układać w jednym
poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty chodnikowe uŜyte przy
budowie urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego naleŜy zalać zaprawą cementowo-piaskową.
5.2.3.5. Spoiny
Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach,
zaleŜnie od potrzeby, nie powinna być większa niŜ 3 cm.
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową zamulone
drobnym ostrym piaskiem na pełną grubość płyty.
5.2.3.6. Pielęgnacja chodników
Chodniki, których spoiny wypełnione są piaskiem moŜna oddać do uŜytku bezpośrednio po wykonaniu.
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”.
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót

119

D.08.02.01

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów deklaracje
zgodności oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić ich
wyniki InŜynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów
Robót, składających się na ogólny element.
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania Robót podanych w pkt. 6.5.
Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie
z wymaganiami, nie rzadziej jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego.
6.4. Badania i pomiary po wykonaniu Robót
Po wykonaniu Robót naleŜy sprawdzić:
a) konstrukcję chodnika,
b) równość nawierzchni,
c) profil podłuŜny,
d) profil poprzeczny,
e) równoległość spoin,
f) szerokość i wypełnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie badań
Ze względu na niewielki zakres Robót, zaleca się wykonanie kaŜdego z pomiarów co najmniej raz na
kaŜdym chodniku.
6.5.1. Ustalenie jakości materiałów
Ustalenia jakości uŜytych materiałów naleŜy dokonać przez pełne sprawdzenie wyników badań
laboratoryjnych płyt betonowych oraz pozostałych materiałów uŜytych do budowy chodnika zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.
6.5.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika
Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega na zdjęciu 2 płyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu grubości
podsypki oraz sprawdzeniu układu płyt chodnika.
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.5.3. Sprawdzenie równości nawierzchni
Prześwit pomiędzy łatą 4-metrową a nawierzchnią chodnika nie moŜe przekroczyć 1,0 cm.
6.5.4. Sprawdzenie profilu podłuŜnego chodnika
Sprawdzenie profilu podłuŜnego naleŜy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie powinny przekraczać
± 3 cm.
6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego naleŜy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0,3 %.
6.5.6. Sprawdzenie równoległości spoin
Sprawdzenie równoległości spoin naleŜy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuŜ
spoin i przymiaru z podziałką milimetrową.
Dopuszczalne odchylenia od równości spoin wynoszą:
a) ± 1,0 cm na długości chodnika do 10 m,
b) ± 1,5 cm na długości chodnika ponad 10 m.
6.5.7. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
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Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin naleŜy przeprowadzać przez wydłubanie spoin na długości
około 10 cm i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i pomiarem w terenie.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności uzyskane od dostawców materiałów, wyniki
pomiarów i badań z bieŜącej kontroli materiałów i Robót.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór chodników z płyt betonowych obejmuje:
a) odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m2 wykonanego chodnika z płyt betonowych będzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny
jakości Robót i materiałów w oparciu o pomiary i wyniki badań laboratoryjnych.
Cena wykonania Robót obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
wykonanie koryta,
rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
ułoŜenie płyt,
wypełnienie spoin piaskiem,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
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PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-06711
PN-B-11113
PN-B-10021
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-B-06250
PN-N-03010
BN-80/6775-03/01

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Beton zwykły.
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
9. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.
10. BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
11. PN/EN 45014
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.
10.2. Inne dokumenty
12. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie zmian do
norm branŜowych.
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OBRZEśA BETONOWE

WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych w ramach budowy ul. Roski Małe w Sokółce.
1.2.
Zakres stosowania SST
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 SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą
− ustawienia obrzeŜy betonowych 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i
ławie betonowej z oporem (dotyczy obramowania zjazdów)
− ustawienia obrzeŜy betonowych 30×8cm wbudowanych w podbudowę z chudego betonu (dotyczy
wykonania schodów terenowych)
− ustawienia obrzeŜy betonowych 20×6 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm (dotyczy
ustawienia obrzeŜa wzdłuŜ chodnika oraz wykonania pochylni schodów terenowych)
− ustawienia obrzeŜy betonowych 20×6 cm na ławie betonowej z oporem (dotyczy zabezpieczenia
pochylni schodów terenowych od strony granicy pasa drogowego)
Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. ObrzeŜa betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu ziemnym lub ławie.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.
MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały do wykonania obrzeŜy betonowych
Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeŜy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST są:
2.2.1. ObrzeŜa betonowe
ObrzeŜa betonowe 8x30 cm, gat. I, powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04 [8]
i BN-80/6775-03/01 [7] oraz Komunikatu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 30 lipca
1989 r. [9], z betonu produkowanego wg PN-B-06250 [2], klasy B30.
ObrzeŜa betonowe 6x20 cm, gat. I, powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04 [8]
i BN-80/6775-03/01 [7] oraz Komunikatu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 30 lipca
1989 r. [9], z betonu produkowanego wg PN-B-06250 [2], klasy B30.
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla danej klasy betonu,
nasiąkliwość - nie powinna być większa niŜ 4%.
Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [2] - stopień mrozoodporności F150.
Ścieralność na tarczy Boehmego zgodnie z BN-80/6775-03/04 [8] nie powinna przekraczać dla obrzeŜy
gat. I - 3 mm, nośność elementów - nie powinna być mniejsza od 2,3 kN.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy wg BN-80/6775-03/04 [8] jak w pkt. 2.2.1.1 SST D.08.01.01.
2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy
Dopuszczalne wady i uszkodzenia naleŜy przyjmować zgodnie z pkt. 2.2.1.2 SST D.08.01.01.
2.2.1.3. Składowanie
Składowanie obrzeŜy powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1.3 SST D.08.01.01.
2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypełnienia spoin wg PN-B-11113 [4].
2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki, powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.2.4. Beton zwykły kl. B15, spełniający wymagania PN-B-06250 [8]
2.2.3. Cement
Cement portlandzki do betonu i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niŜ
32,5, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [6].
Składowanie i okres przechowywania powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [13].
3.
SPRZĘT
3.1
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego.
4.

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów do wykonania obrzeŜy
4.2.1 ObrzeŜa betonowe
Transport obrzeŜy betonowych powinien być zgodny z pkt. 4.2.1 SST D.08.01.01 “KrawęŜniki betonowe”.
4.2.2. Piasek naturalny
Wymagania dla transportu piasku podano w pkt. 4.2.4 SST D.08.01.01 “KrawęŜniki betonowe”.
4.2.3. Woda
Woda powinna być transportowana zgodnie z zasadami przedstawionymi PN-B-32250 [5].
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z ustawianiem obrzeŜy betonowych.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod ławy wykonywać naleŜy zgodnie z PN-B-06050 [1].
5.2.2. Podsypka
Podsypkę o grubości 5 cm po zagęszczeniu, naleŜy wykonać z warstwy piasku średnio- lub gruboziarnistego.
5.2.3. Ustawienie obrzeŜy
ObrzeŜa naleŜy ustawić na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.
Tylna ścianka obrzeŜy od strony terenu powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ścianka obrzeŜa naleŜy ubić.
Na łukach moŜna ustawiać obrzeŜa łukowe lub krótkie obrzeŜa odpowiednio docięte. Łuki o promieniu
powyŜej 15 m moŜna wykonać z obrzeŜy prostych.
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5.2.3.1. Wysokość obrzeŜa
Wysokość obrzeŜa nad nawierzchnią chodnika przy zieleńcu powinna wynosić 5 cm.
ObrzeŜe powinno być wtopione w nawierzchnię zjazdu.
5.2.3.2. Niweleta obrzeŜa
Niweleta obrzeŜa powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni.
5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i powinny zostać wypełnione piaskiem na pełną ich 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”.
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów deklaracje
zgodności oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.
niniejszej SST.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich
asortymentów robót, składających się na ogólny element.
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4.
Częstotliwość kontroli powinna być uzaleŜniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie
z wymaganiami, nie rzadziej jednak niŜ przed upływem kaŜdego dnia roboczego.
6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót
6.4.1. Sprawdzenie jakości materiałów
Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeŜy
6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeŜy w planie
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosić więcej niŜ ± 2 cm na
kaŜde 100 m ustawienia obrzeŜa.
6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜy od niwelety projektowanej moŜe wynosić ± 1 cm
na kaŜde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeŜa.
6.4.2.3. Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeŜy
Równość górnej powierzchni obrzeŜy naleŜy sprawdzać przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde
100 m obrzeŜa, 4-metrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeŜa i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 12 mm.
6.4.2.4. Sprawdzenie wypełnienia spoin
Sprawdzenie wypełnienia spoin naleŜy badać na kaŜde 10 m ustawionego obrzeŜa. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionych obrzeŜy betonowych, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.
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8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności, wyniki pomiarów i badań z bieŜącej
kontroli materiałów i robót.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór obrzeŜy obejmuje:
a) odbiór ostateczny,
b) odbiór pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m ustawionych obrzeŜy naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych
robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,
ustawienie obrzeŜy,
wypełnienie spoin piaskiem,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜy gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-10021
PN-B-11113
PN-B-32250
PN-N-03010
BN-80/6775-03/01

Roboty ziemne budowlane.
Beton zwykły.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty
9. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 29 maja 1987 r. i z dnia 30 lipca
1989 r. w sprawie zmian do norm branŜowych.
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