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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego w ramach zadania związanego z rozbudową bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeŜa chodnikowego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

Budowla drogowa obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (dro-
ga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 

Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabez-
pieczeniem ruchu. 

Jezdnia część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 

 

Konstrukcja nawierzch-
ni 

układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 

Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji na-
wierzchni. 

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-
zbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materia-
łów oraz robót. 

 

Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Nawierzchnia warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 
na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływa-
niu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na pod-
budowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy po-
mocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w kon-
strukcji nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinają-
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cą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona na-
wierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania czą-
stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

PodłoŜe nawierzchni grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

PodłoŜe ulepszone na-
wierzchni 

górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜ-
liwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Przepust budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus 
drogowy. 

Polecenie InŜynie-
ra/Kierownika projektu 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

  

Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi załoŜeniami lub z dokumen-
tacją techniczną 

Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia 
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
dziennik budowy 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu 
projekty powykonawcze 
operaty geodezyjne 
ksiąŜki obmiarów 
dziennik montaŜu-w przypadku obiektów realizowanych metodą montaŜu 

Dokumentacja powy-
konawcza 

 dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

ObrzeŜa chodnikowe prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
� obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
� Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
� cement wg PN-B-19701 [7], 
� piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 

Przy remoncie i utwardzaniu nawierzchni naleŜy stosować obrzeŜa betonowe 8x30, szare gatunek I-GI.  

2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 
Zastosowano obrzeŜa betonowe prostokątne 8x30. Wymiary podano w tablicy 1. 
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                                        Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 

obrzeŜa L b h r 

trawnikowe 100/75 8 30 0 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   mm 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy. 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 obrzeŜy 

Dopuszczalna wielkość  wad 
i uszkodzeń 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe powierzchnie:  
 liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 

2.4.4. Składowanie 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według ro-
dzajów i gatunków. 
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Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

świr 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  „KrawęŜniki 
betonowe” pkt 2. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawienia obrzeŜy 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeŜy betonowych 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszcze-
niem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy 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. PodłoŜe lub podsypka (ława) 

PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze Ŝwiru lub piasku, o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, sta-
rannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowi-
cie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -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 obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dłu-
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gości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach 
elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa 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 naleŜy sprawdzać wykonanie: 
1. koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
2. podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku- zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
3. ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego-zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
� linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
� niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
� 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 ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest  przedmiar robót budowlanych. Jednostką obmiarową jest [m] ustawio-
nego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 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: 
� wykonane koryto, 
� wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� dostarczenie materiałów, 
� wykonanie koryta, 
� rozścielenie i ubicie podsypki, 
� ustawienie obrzeŜa, 
� wypełnienie spoin, 
� obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
� wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i normy. 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa          
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, zmiany: Dz. U. z 1996 roku Nr 100, 
poz.465, Nr 146, poz. 680, z 1997 roku Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, z 1998 roku Nr 22, poz. 118, Nr 106, 
poz. 668, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718, z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 93, poz.888, Dz. U Nr 163 z 2005 r. 
poz. 1364). 

� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 
dn. 10.04.1972 r.), 

� Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 
 

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. świr i 
mieszanka 

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

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. 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. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

 

 

 


